ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Тернопільської
обласної державної адміністрації
С.С. БАРНА

ЗВІТ
про виконання плану роботи Тернопільської обласної державної адміністрації
за квітень 2017 року
№
заходу
в
плані

Заплановані заходи
(відповідно до плану роботи)

Термін
виконання
(відповідно
до плану)

Виконання запланованих заходів
(місце проведення, фактична дата проведення,
хто проводив, інформування громадськості, досягнуті
результати тощо. У разі невиконання – вказати
причину)

І. Колегія обласної державної адміністрації
1.

Засідання
колегії
облдержадміністрації
з
порядком денним:
1) про підсумки виконання розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 29 грудня
2011 року № 1094 „Про організацію виконання
програми розвитку патронажної служби в області
на 2015-2016 роки”;
2) про виконання розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 31 жовтня 2016 року
№ 628-од
„Про
забезпечення
сталого

26
квітня

проведено 26 квітня 2017 року під головуванням голови
облдержадміністрації Барни С.С., розглянуто питання:
1) про стан реформування галузі освіти області;
2) про виконання розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 31 жовтня 2016 року №
628-од „Про забезпечення сталого проходження
осінньо-зимового періоду 2016/2017 року”;
3) про виконання в області Загальнодержавної
програми „Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини” до 2016 року;
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4) про підсумки виконання програми розвитку
патронажної служби в області на 2012-2016 роки;
інформація висвітлена на офіційному веб-сайті
облдержадміністрації

проходження
осінньо-зимового
періоду
2016/2017 року ”;
3) про виконання в області Загальнодержавної
програми „Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини” на період до
2016 року

ІІ. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

ІI
декада

проведено 10 квітня 2017 року в залі засідань обласної
ради; під
керівництвом голови обласної
ради
В.В.Овчарука
за
участю
керівництва
облдержадміністрації; інформація висвітлена на
офіційному веб-сайт облдержадміністрації

ІІІ. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат
1.

2.

3.

Організаційне забезпечення зустрічі Почесного
консула України у м. Познань Вітольда
Хоровського та Керівника Представництва
Міністерства закордонних справ України у
Львові
В’ячеслава
Войнаровського
з
керівництвом області
Проведення передсвяткового ярмарку з продажу
сільськогосподарської продукції та продуктів
харчової
і
переробної
промисловості
в
м. Тернопіль
Організаційний супровід візиту представників
Української Національної Меншини Сербії в
Тернопільську область

4 квітня

проведено 4 квітня 2017 року управлінням
міжнародного співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації

8 квітня

проведено 8 квітня 2017 року департаментом
агропромислового розвитку облдержадміністрації

12 квітня

проведено 12 квітня 2017
міжнародного співробітництва
облдержадміністрації

року управлінням
та фандрайзингу
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4. Концерт „Христос Воскрес”
20 квітня
проведено 24 квітня 2017 року управлінням культури
облдержадміністрації
5. Всеукраїнський семінар на тему: „Вплив 20-21 квітня проведено 20-21 квітня 2017 року управлінням
децентралізації влади на розвиток бібліотек
культури облдержадміністрації
України для юнацтва, молоді”
6. Вечір-присвята „Ціною життя: героїзм та
25 квітня
проведено 25 квітня 2017 року управлінням культури
мужність
ліквідаторів
ЧАЕС”
(до
дня
облдержадміністрації
Чорнобильської трагедії)
7. Організація офіційного візиту Генерального
ІІ декада
проведено 25 квітня 2017 року управління
консула Угорщини в м. Ужгород пана Бугайла
міжнародного співробітництва та фандрайзингу
Йожефа в Тернопільську область
облдержадміністрації
8. ХХІ Міжнародний медичний конгрес студентів і 24-26 квітня проведено 24-26 квітня 2017 року управлінням охорони
молодих вчених
здоров’я облдержадміністрації; інформація висвітлена
на офіційному веб-сайті облдержадміністрації
9. Заходи у зв’язку з 31-ми роковинами
26 квітня
проведено заходи 26 квітня 2017 року департаментом
Чорнобильської катастрофи та проведенням Року
соціального захисту населення облдержадміністрації
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС і пам’яті жертв
Чорнобильської катастрофи
10. Науково-практична конференція з міжнародною 27-28 квітня проведено 27-28 квітня 2017 року управлінням охорони
участю “Довкілля і здоров’я”
здоров’я облдержадміністрації; інформація висвітлена
на офіційному веб-сайті облдержадміністрації
11. Заходи з нагоди відзначення державних та
професійних свят:
Благовіщення Пречистої Діви Марії
7 квітня
відбулись заходи 7 квітня 2016 року; інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації
Всесвітній день здоров’я
7 квітня
відбулись заходи 7 квітня 2016 року; інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації

В’їзд Господній в Єрусалим. Вербна неділя

9 квітня

Міжнародний
день
визволення
фашистських концтаборів

11 квітня

в’язнів

Воскресіння Христове Великдень

16 квітня

День пожежної охорони

17 квітня

Міжнародний день пам’яток і визначних місць

18 квітня

Всесвітній день книги та авторського права

23 квітня

День Чорнобильської трагедії

26 квітня

День охорони праці

26 квітня
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відбулись заходи 9 квітня 2016 року; інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації
відбулись заходи 11 квітня 2016 року; інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації
відбулись заходи 16 квітня 2016 року; інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації
проведено заходи 17 квітня 2017 року управлінням з
питань
цивільного
захисту
населення
облдержадміністрації
відбулись заходи 18 квітня 2016 року; інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації
відбулись заходи 23 квітня 2016 року; інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації
проведено заходи 26 квітня 2017 року департаментом
соціального захисту населення облдержадміністрації
проведено заходи 26 квітня 2017 року департаментом
соціального захисту населення облдержадміністрації

IV. Засідання комісій, оргкомітетів, обласні наради, семінари за участю голови, заступників голови облдержадміністрації
1.

2.

Cемінар для представників районних державних
адміністрацій на тему: ,,Регіональний аспект
європейської та євроатлантичної інтеграції
України”
Нарада з питань напрямків селекційно-племінної
справи з племпідприємств області

5 квітня

проведено 5 квітня 2017 року управлінням
міжнародного співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації

І декада

проведено 3 квітня 2017 року департаментом
агропромислового розвитку облдержадміністрації

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Нарада з питань впровадження у виробництво
І декада
сільськогосподарськими
товаровиробниками
області
у
2017
році
районованих
високоврожайних та перспективних сортів
сільськогосподарських культур
Спільна нарада із спеціалістами департаменту
І декада
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації з питань формування
балансів попиту і пропозиції основних продуктів
харчування на квітень 2017 року
Ознайомлення з процесом виробництва та
І декада
проблемними питаннями розвитку підприємства
публічне акціонерне товариство „Тернопільський
молокозавод” м.Тернопіль
Ознайомлення
з
процесом
відновлення
І декада
виробництва
та
проблемними
питаннями
розвитку підприємства державне підприємство
„Зарубинський
спиртзавод”
с.
Зарубинці
Збаразького району
Ознайомлення з процесом виробництва та
І декада
проблемними питаннями розвитку приватного
підприємства
„Альма-Віта”
с.
Золотники
Теребовлянського району
Засідання робочої комісії з питань забезпечення
25 квітня
організації оздоровлення, та відпочинку дітей
працівників департаменту агропромислового
розвитку у 2017 році
ІІІ тур Всеукраїнського конкурсу „Учитель року - 21-28 квітня
2017” в номінації ”Початкова освіта”

10. Семінар

на

тему:

„Навчально-виховна,

25 квітня

5
проведено 4 квітня 2017 року департаментом
агропромислового розвитку облдержадміністрації

проведено 3,7 квітня 2017 року департаментом
агропромислового розвитку облдержадміністрації

проведено 4 квітня 2017 року департаментом
агропромислового розвитку облдержадміністрації
проведено 6 квітня 2017 року департаментом
агропромислового розвитку облдержадміністрації

проведено 13 квітня 2017 року департаментом
агропромислового розвитку облдержадміністрації
проведено 25 квітня 2017 року департаментом
агропромислового розвитку облдержадміністрації
проведено 21-28 квітня 2017 року управлінням освіти і
науки облдержадміністрації; інформація висвітлена на
офіційному веб-сайті облдержадміністрації
проведено 25 квітня 2017 року управлінням освіти і

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

корекційна робота та соціальний супровід
вихованців закладів інтернатного типу”
Обласний семінар на тему: „Методичний
супровід впровадження інклюзивного навчання в
ЗНЗ”
Засідання оргкомітету з питань проведення
місячника “Спорт для всіх - спільна турбота”
Засідання атестаційної комісії для присвоєння
категорії тренерам-викладачам
Засідання обласної тимчасової комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат
Засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій при обласній державній адміністрації
Ознайомлення з процесом виробництва та
проблемними питаннями розвитку підприємства
Тернопільський
м’ясокомбінат
відділення
публічне
акціонерне
товариство
„Агропродсервіс”
с.Острів
Тернопільського
району
Засідання регіональної ради підприємців при
облдержадміністрації
Ознайомлення з процесами виробництва та
проблемними питаннями розвитку державного
підприємства
“Чортківський
комбінат
хлібопродуктів
Держкомрезерву
України”
м.Чортків

28 квітня
ІІ декада
ІІ декада
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науки облдержадміністрації; інформація висвітлена на
офіційному веб-сайті облдержадміністрації
перенесено
проведено управлінням фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
проведено 28 квітня 2017 року управлінням фізичної
культури та спорту облдержадміністрації
перенесено

ІІ декада
ІІ декада

проведено 27 квітня 2017 року управлінням з питань
цивільного захисту населення облдержадміністрації

ІІ декада

проведено 19 квітня 2017 року департаментом
агропромислового розвитку облдержадміністрації

ІІ – ІІІ
декада

проведено 03 квітня 2017 року департаментом
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

ІІІ декада

проведено 25 квітня 2017 року департаментом
агропромислового розвитку облдержадміністрації

19. Засідання обласної комісії з контролю
розрахунками за спожиті енергоносії

за

Ш декада
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проведено 28 квітня 2017 року управлінням розвитку
інфраструктури, транспорту та енергозбереження
облдержадміністрації
проведено 3 квітня 2017 року департаментом
соціального захисту населення облдержадміністрації

20. Засідання робочої групи з питань встановлення
III декада
пенсій за особливі заслуги перед Україною при
облдержадміністрації
21. Засідання організаційного комітету з підготовки
протягом
впродовж місяця проведено засідання управлінням
та проведення Міжнародного інвестиційного
місяця
міжнародного співробітництва та фандрайзингу
форуму “Тернопільщина Invest – 2017”
облдержадміністрації
22. Проведення семінарів щодо функціонування
протягом
проведено 19 квітня 2017 року департаментом
системи електронних закупівель PROZORRO в
місяця
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації
рамках проведення заходів з реформування
системи державних закупівель
23. Засідання регіональної комісії з оцінки та
протягом
не проводилась
забезпечення проведення конкурсного відбору
місяця в
інвестиційних програм та проектів регіонального
міру
розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок необхідності
коштів державного фонду регіонального розвитку
24. Виїзні
дні
прийому
громадян
головою
протягом
проведено протягом місяця відділом роботи із
облдержадміністрації і його заступниками
місяця
зверненнями громадян апарату облдержадміністрації
( згідно з окремим графіком)
(згідно з окремим графіком)
25. “Гаряча лінія” жителів області з керівництвом
протягом
проведено протягом місяця відділом роботи із
облдержадміністрації
(згідно
з
окремим
місяця
зверненнями громадян апарату облдержадміністрації
графіком)
(згідно з окремим графіком)
26. Засідання робочої групи з питань гуманітарної
при
не проводилось
допомоги при облдержадміністрації
надходженні
заяв
27. Засідання ради учасників антитерористичної
при
проведено 28 квітня 2017 року департаментом
операції при обласній державній адміністрації
потребі
соціального захисту населення облдержадміністрації
28. Організаційне забезпечення проведення обласної
протягом
проведено 6 квітня 2017 року службою у справах дітей
державно-громадської
операції
“Діти
місяця
облдержадміністрації спільно з обласним центром
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соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Головним
управлінням Національної поліції в області

Тернопільщини
проти
насильства,
бездоглядності, за духовність та сімейну злагоду”

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Проведення
атестаційної
експертизи
з
професійної підготовки робітничих кадрів у
Бережанському
міжшкільному
навчальновиробничому комбінаті
Атестаційна експертиза з професійної підготовки
у Гусятинському коледжі Тернопільського
національного технічного університету імені
Івана Пулюя
Проведення
атестаційної
експертизи
з
професійної підготовки робітничих кадрів у
Кременецькому лісотехнічному коледжі
Проведення атестаційної експертизи робітничих
кадрів у Збаразьких загальноосвітніх школах І-ІІІ
ступенів, №1, №2
Проведення атестаційної експертизи Лановецької
філії ДНЗ „Тернопільський професійний коледж з
посиленою
військовою
та
фізичною
підготовкою”
Виїзди бригад обласних спеціалістів у райони
області для огляду постраждалого населення
внаслідок Чорнобильської катастрофи

20-21
квітня

перенесено

12-14
квітня

проведено 19-21 квітня 2017 року управлінням освіти і
науки облдержадміністрації

24-28
квітня

перенесено

протягом
місяця

проведено 27-28 квітня 2017 року управлінням освіти і
науки облдержадміністрації

протягом
місяця

перенесено

протягом
місяця

проведено впродовж місяця управлінням охорони
здоров’я облдержадміністрації

VI. Засідання колегій департаментів, управлінь облдержадміністрації, інших обласних організацій
1.

Засідання колегії управління охорони здоров’я
облдержадміністрації з порядком денним:

II
декада

проведено 28 квітня 2017 року департаментом
управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації з
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1) про підсумки роботи закладів охорони
здоров’я області за І квартал 2017 року;
2) про виконання обласної цільової соціальної
програми протидії захворюванню на туберкульоз
на 2013-2017 роки;
3) про стан впровадження процесу реімбурсації
препаратів інсуліну в області;
4) про організацію надання в області медикоекспертної
та
реабілітаційної
допомоги
учасникам антитерористичної операції
2.

Засідання колегії управління освіти і науки
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про роботу з обдарованою молоддю, підсумки
проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів у 2016/2017 навчальному
році, конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук України,
участі учнівської та студентської молоді в
предметних конкурсах;
2) про забезпечення якості навчально-виховного
процесу в опорних навчальних закладах області
та їх філіях;
3) про дотримання вимог Державного стандарту
базової і повної середньої освіти щодо
забезпечення викладання предметів „математика”
та „фізика” в загальноосвітніх навчальних
закладах області;
4) про підсумки
державної атестації
Теребовлянського
навчально-реабілітаційного
центру Тернопільської обласної ради

II
декада

розглядом наступних питань:
1) про підсумки роботи закладів охорони здоров’я
області за І квартал 2017 року;
2) про виконання обласної цільової соціальної
програми протидії захворюванню на туберкульоз на
2013-2017 роки;
3) про стан впровадження процесу реімбурсації
препаратів інсуліну в області;
4) про організацію надання в області медико-експертної
та
реабілітаційної
допомоги
учасникам
антитерористичної операції
проведено 25 квітня 2017 року департаментом освіти і
науки облдержадміністрації з розглядом наступних
питань:
1) про роботу з обдарованою молоддю, підсумки
проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів у 2016/2017 н.р., участі
учнівської та студентської молоді в предметних
конкурсах;
2) про забезпечення якості навчально-виховного
процесу в опорних навчальних закладах області та їх
філіях;
3) про дотримання вимог Державного стандарту базової
і повної середньої освіти щодо забезпечення
викладання предмету „математика” в загальноосвітніх
навчальних закладах області;
4) про дотримання вимог Державного стандарту базової
і повної середньої освіти щодо забезпечення
викладання предмету „фізика” в загальноосвітніх
навчальних закладах області;
5) про стан фінансової дисципліни та наслідки

3.

Засідання колегії управління
розвитку
інфраструктури, транспорту та енергозбереження
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про стан розрахунків за спожиті енергоносії
бюджетними установами та організаціями області
у 2016 році та січні-лютому 2017 року;
2) про напрямки роботи з впровадження
енергоефективних та енергозберігаючих заходів;
3) про підсумки роботи підприємств енергетики
та транспорту в опалювальному сезоні 2016/2017
року

20 квітня
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документальних перевірок використання бюджетних
коштів у закладах та установах освіти у 2016 році;
6) про схвалення Угоди між управлінням освіти і науки
Тернопільської обласної державної адміністрації та
радою Тернопільської обласної організації профспілки
працівників освіти і науки України
перенесено

VII. Робота з кадрами
Навчання
працівників
апарату
облдержадміністрації
Навчання в Тернопільському регіональному
центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ та організацій (за окремим
планом):
- головних агрономів та головних зоотехніків
управлінь агропромислового розвитку районних
державних адміністрацій;

19
квітня

перенесено
Тернопільський регіональний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій

4 квітня

проведено 4 квітня 2017 року в приміщенні
Тернопільського регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
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- працівників економічних підрозділів районних
державних
адміністрацій,
управління
міжнародного співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації та виконавчих комітетів
міських рад міст обласного значення;
- старост, сільських, селищних та міських голів;

- спеціалістів, відповідальних за організацію
роботи із зверненнями громадян, структурних
підрозділів облдержадміністрації та виконавчого
апарату обласної ради;
- начальників (головних спеціалістів) з питань
фізичної культури і спорту райдержадміністрацій,
працівників управлінь фізичної культури та
спорту облдержадміністрації та виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення;
- спеціалістів організаційних відділів апаратів
районних державних адміністрацій та районних
рад;
працівників
фінансових
управлінь
райдержадміністрацій,
бюджетного
відділу
департаменту фінансів облдержадміністрації та
виконавчих комітетів міських рад міст обласного
значення;

державних підприємств, установ та організацій
5 квітня
проведено 5 квітня 2017 року в приміщенні
Тернопільського регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій
10 квітня
проведено 10 квітня 2017 року в приміщенні
Тернопільського регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій
11 квітня
проведено 11 квітня 2017 року в приміщенні
Тернопільського регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій
19-21 квітня проведено 19-21 квітня 2017 року в приміщенні
Тернопільського регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій
20 квітня
проведено 20 квітня 2017 року в приміщенні
Тернопільського регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій
24-28 квітня проведено 24-28 квітня 2017 року в приміщенні
Тернопільського регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій

- старост, сільських, селищних та міських голів;

- спеціалістів з питань соціальної роботи
об’єднаних територіальних громад області;

- працівників апаратів райдержадміністрацій,
апарату
та
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
виконавчих
комітетів
міських рад міст обласного значення з питань
запобігання та виявлення корупції;
- працівників управління Державної міграційної
служби України в області;

начальників
та
спеціалістів
відділів
бухгалтерського обліку управлінь соціального
захисту населення райдержадміністрацій та
виконавчих комітетів міських рад міст обласного
значення
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24-28 квітня проведено 24-28 квітня 2017 року в приміщенні
Тернопільського регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій
25 квітня
проведено 25 квітня 2017 року в приміщенні
Тернопільського регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій
26 квітня
проведено 26 квітня 2017 року в приміщенні
Тернопільського регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій
28 квітня
проведено 28 квітня 2017 року в приміщенні
Тернопільського регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій
27 квітня
проведено 27 квітня 2017 року в приміщенні
Тернопільського регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій

VIII. Питання для вивчення з наступним інформуванням голови та заступників голови облдержадміністрації
1.

Вивчення
допомоги
політики,

роботи та надання методичної
управлінню з питань внутрішньої
релігій
та
національностей

II
декада

проведено 28 квітня 2016 року структурні підрозділи
апарату
облдержадміністрації;
за
результатами
підготовлено аналітичну довідку
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2.

3.

4.

облдержадміністрації
Вивчення роботи
та надання методичної
допомоги апарату Збаразької районної державної
адміністрації
Перевірка роботи та надання методичної
допомоги службам у справах дітей Бучацької та
Монастириської
районних
державних
адміністрацій
Проведення внутрішнього фінансового аудиту в
управлінні розвитку інфраструктури, транспорту
та
енергозбереження
обласної
державної
адміністрації
стосовно
оцінки
діяльності
установи щодо законності та достовірності
фінансової і бюджетної звітності, правильності
ведення бухгалтерського обліку, охопивши
діяльність за 2015 – 2016 роки

II
декада
протягом
місяця
протягом
місяця

проведено 28 квітня 2016 року структурні підрозділи
апарату
облдержадміністрації;
за
результатами
підготовлено аналітичну довідку
перенесено

проведено впродовж місяця відділом внутрішнього
аудиту облдержадміністрації; за результатом готується
аналітична довідка

IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформацій органам влади вищого рівня
у квітні 2017 року
Назва документу
Дата виконання
Відповідальний за подання інформації

№
з/п
1. Доручення Президента України – 6
2. Укази Президента України – 7

3. Постанови Кабінету Міністрів України – 25
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України – 23

протягом
місяця

виконано вчасно – 5; виконано із порушенням
строків – 1 (3 дні)
виконано вчасно – 5
в стадії виконання – 1; виконано із порушенням
строків – 1 (4 дні)
виконано вчасно – 22; в стадії виконання – 1
виконано із порушенням строків – 2 (15 днів; 4 дні)
виконано вчасно – 21; в стадії виконання – 1
виконано із порушенням строків – 1 (20 днів)
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5. Витяги з протоколів засідань Кабінету
Міністрів України – 7
6. Витяг з протоколів засідання Міжвідомчої
комісії – 1
7. Постанови Верховної Ради України – 3
Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

виконано вчасно – 7
виконано вчасно – 1
виконано вчасно – 2; в стадії виконання – 1

І.В.ВОНС

