ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
29.06.2017

№ 376-од

ПЛАН РОБОТИ

№
з/п

Термін
виконання

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

І. Колегія обласної державної адміністрації

1.

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним:
1) про стан соціально-економічного розвитку області у
першому півріччі 2017 року;

26 липня
департамент економічного розвитку і
торгівлі спільно 3 іншими підрозділами
обласної державної адміністрації;
відділ сім’ї та молоді; департамент
фінансів; Головне управління Державної
фіскальної служби у області;
Державний архів області

2) про виконання обласного бюджету за перше півріччя
2017 року;
3) про стан зберігання документів органів місцевого
самоврядування, які припинили свої повноваження внаслідок
адміністративно-територіальної реформи
II. Сесія обласної ради

1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

І
декада

керівництво області

III. Заходи загальїіообласного значення, відзначення пам’ятних дат

2.

Відзначення 100-річчя історичної звитяги Українських
Січових Стрільців та відкриття меморіалу слави борцям за
волю України
Відзначення 100-річчя битви під Зборовом

3.

Мистецький фестиваль “На хвилях Серету”

4.

Відкриття V Всеукраїнської літньої школи адвокації для
бібліотекарів “Адвокація у стилі ЕКО”
Всеукраїнський фестиваль сільської молоді “Купальська
феєрія”
Регіональний фестиваль мистецтв “Забави у княжому місті”,
присвячений 920-річчю від дня заснування м. Теребовля та
проведення свята замку
XXVII сільські спортивні ігри Тернопільщини (фінал)

1.

5.

6.

1-2
липня

управління
облдержадміністрації

культури

1-2
липня
2
липня
3
липня
6
липня
9
липня

управління
облдержадміністрації
управління
облдержадміністрації
управління
облдержадміністрації
управління
облдержадміністрації
управління
облдержадміністрації

культури

управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
управління
3 питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
відділ туризму облдержадміністрації

8.

Загальнонаціональна проща у Марійський духовний центр
“Зарваниця” Теребовлянського району

9
липня
15-16
липня

9.

Фестиваль Свято замку в емт Скала Подільська
Борщівського району
Заходи приурочені 27-й річниці прийняття Декларації про
Державний суверенітет України

16
липня
16
липня

Нагородження жінок області почесним званням “Матигероїня”

І
декада

7.

10.

11.

культури
культури
культури
культури

управління
3 питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
відділ
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації

12.

День поля на базі кращих господарств області

13.

Заходи 3 відзначення
Русі-У країни

14.

Проведення екологічних акцій “Еко замок” та “Еко Дністер”

15.

Організація відправки дітей області в оздоровчі заклади

16.

Заходи 3 нагоди відзначення державних та професійних
свят:
День архітектора

в області Дня хрещення Київської

День слідчого

Міжнародний день кооперації
День судового експерта

День військ протиповітряної оборони України
День родини
Всесвітній день народонаселення

І
декада
III
декада
протягом
місяця
протягом
місяця

1
липня
1
липня

4
липня
4
липня

5
липня
8
липня
11
липня

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації
управління
3 питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
відділ туризму облдержадміністрації
відділ
сім’ї
облдержадмі ністрації

та

молоді

управління
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації
відділ 3 питань запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
відділ 3 питань запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації
відділ мобілізаційної роботи апарату
облдержадміністрації
відділ
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
відділ
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації

День фотографа
День рибалки
День українського миротворця

12
липня
12
липня
15

липня
День бухгалтера

16

липня
День етнографії

17

липня
День працівників торгівлі та громадського харчування

26

липня
Всесвітній день боротьби 3 гепатитом

28

липня
День системного адміністратора

31

липня

управління
культури
обл держад міністрації
департамент агропромислового розвитку
облдержадм іністрації
відділ мобілізаційної роботи апарату
облдержадміністрації
департамент
фінансів
облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
відділ
інформаційно-комп’ютерного
забезпечення
апарату
облдержадміністрації

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

2.

3.

Нарада головних зоотехніків управлінь агропромислового
розвитку райдержадміністрацій з питань стану тваринницької
галузі
Нарада Міжвідомчого штабу щодо соціального забезпечення
громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої
території та районів проведення антитерористичної операції
Засідання експертно-перевірної комісії державного архіву
області

3

липня
7

липня
друга і
четверта
п’ятниця

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації
управління 3 питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації
державний архів Тернопільської області

4.

5.

6.

7.

8.

1
декада

департамент агропромислового розвитку
облдержадм іністрації

І
декада

управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

II
декада

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

III
декада

управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

Нарада із спеціалістами департаменту економічного розвитку
і торгівлі облдержадміністрації з питань формування балансів
попиту і пропозиції основних продуктів харчування на
липень 2017 року
Засідання штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального
господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в
осінньо-зимовий період 2017/2018 років, запобігання аваріям
та проведення оперативних відновлювальних робіт на цих
об’єктах, забезпечення сталого проходження опалювального
сезону
Нарада-семінар з працівниками інженерних служб районних
управлінь агропромислового розвитку, служби пожежної
безпеки та охорони праці, керівниками та спеціалістами
господарств з питань ходу проведення жнив, забезпечення
безпечних умов праці на час збиральної компанії
Засідання комісії з питань контролю розрахунків за спожиті
енергоносії
Нарада з питань підготовки ґрунту, посіву озимого ріпаку під
урожай 2018 року

III
декада

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

Перевірка діяльності Козівської районної державної
адміністрації щодо контролю за здійсненням виконавчими
органами
місцевого
самоврядування
делегованих
повноважень органів виконавчої влади

II
декада

структурні
підрозділи
облдержадміністрації

апарату

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

2.

Засідання колегії управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про результати проведення командно-штабного навчання
з органами управління та силами цивільного захисту
територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту області (далі - територіальна підсистема
ЄДС ЦЗ) упродовж червня 2017 року ДСНС України з
визначення стану готовності до вирішення завдань
цивільного захисту у мирний час та в особливий період в
області, основні завдання щодо усунення недоліків,
виявлених при його проведенні.
2. Аналіз виконання комплексного плану усунення недоліків
за результатами комплексної перевірки ДСНС України,
проведеної 20-29 березня 2017 року, щодо виконання вимог
законів та інших нормативно-правових документів з питань
цивільного захисту, техногенної і пожежної небезпеки та
діяльності аварійно-рятувальної служби в області (до листа
облдержадміністрації від 18.04.2017 № 02-1755/25-22).
3. Аналіз виконання плану дій за пріоритетними напрямками
з питань цивільного захисту населення і територій області у
11 кварталі 2017 року та основні завдання на III квартал
2017 року_____________________________________________
Засідання
колегії
служби
у
справах
дітей
облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних
інтересів дітей, які опинились в складних життєвих

06
липня

III
декада

управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

обставинах.
2. Про створення та функціонування сімейних форм
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
3. Про соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, які
виховуються в інтернатних закладах.
4. Про стан виконавської дисципліни служб у справах дітей
щодо виконання завдань, визначених актами Президента
України,
Кабінету
Міністрів
України,
голови
облдержадміністрації з питань соціально-правового захисту
прав дітей.
5. Про стан кадрової роботи у службах у справах дітей
райдержадміністрацій__________________________________
III
Засідання
колегії
управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження облдержадміністрації з
декада
порядком денним:
1. Про стан підготовки об’єктів житлово-комунального
господарства та соціальної сфери до роботи в осінньозимовий період 2017-2018 року.
2.
Про
роз’яснення
нових ліцензійних
умов з
централізованого водопостачання та теплопостачання.
3.
Про стан та перспективи розвитку енергоефективності та
енергозбереження в області._____________________________
III
Засідання
колегії
управління
охорони
здоров’я
декада
облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про підсумки роботи галузі охорони здоров’я за перше
півріччя 2017 року з виконання пріоритетних завдань
соціально-економічного розвитку.________________________

управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров я

2. Про стан охорони праці в лікувально-профілактичних
закладах області у першому півріччі 2017 року.
3. Про стан підготовки лікарів в інтернатурі та їх атестації на
базі стажування області
VII. Питання для вивчення з наступним інформуванням голови та заступників голови облдержадміністрації

1.

2.

Проведення
внутрішнього
фінансового
аудиту
в
Гусятинській районній державній адміністрації стосовно
оцінки діяльності установи щодо законності та достовірності
фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення
бухгалтерського обліку, з охопленням періоду діяльності за
2015-2016 роки та перше півріччя 2017 року
Вивчення роботи та надання методичної допомоги
департаменту
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації

протягом
місяця

сектор
внутрішнього
облдержадміністрації

аудиту

III
декада

структурні
підрозділи
облдержадміністрації

апарату

VIII. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформації! органам
влади вищого рівня у липні 2017 року

№
з/п
1.

Назва документа
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016
№ 501-р “Про затвердження комплексного плану заходів
щодо реалізації положень Проектної загрози для ядерних
установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших
джерел іонізуючого випромінювання в Україні”

Дата
виконання
5 липня

Відповідальний за подання інформації
управління 3 питань
захисту
облдержадміністрації

цивільного
населення

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14,06.2017
№ 410-р “Про затвердження плану заходів з підготовки
паливно-енергетичного комплексу України до осінньозимового періоду 2017/18 року та його проходження”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.01.2016
№ 10-р “Про затвердження плану міжвідомчих заходів з
адаптації до мирного життя учасників антитерористичної
операції”
Витяг 3 протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 08.09.2016 № 36.1 “Про запровадження сервісу
“Інтерактивна мапа сміттєзвалищ”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2016
№ 777-р “Про затвердження плану заходів з відзначення
100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та
вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року”
Указ Президента України від 26.11.2016 № 523/2016 “Про
заходи у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору
1932-1933 років в Україні - геноциду Українського народу”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016
№ 909-р “Про затвердження плану дій із впровадження
Ініціативи
"Партнерство
"Відкритий
Уряд"
у
2016-2018 роках”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2017
№ 9-р “Про затвердження плану основних заходів цивільного
захисту на 2017 рік”

5 липня

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

10 липня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

10 липня

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

10 липня

управління 3 питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

10 липня

управління 3 питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

10 липня

10 липня

управління 3 питань
захисту
облдержадміністрації

цивільного
населення

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

Постанова Кабінету Міністрів
України від 10.03.2017
№ 142 “Деякі питання управління державними унітарними
підприємствами та господарськими товариствами, у
статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток)
належать державі”
Постанова Кабінету Міністрів України від
16.03.2017
№ 148 “Деякі питання здійснення патронату над дитиною”
Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 14.06.2017
№ 394-р “Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на
2017-2018 роки”
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 239
“Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016
№ 517-р “Про затвердження плану невідкладних заходів
погашення заборгованості із заробітної плати”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.08.2016
№ 573-р “Про затвердження плану заходів на 2016-2017 роки
3 реалізації Стратегії подолання бідності”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2016
№ 1044-р “Про затвердження плану заходів щодо реалізації
положень Генеральної угоди про регулювання основних
принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і
трудових відносин в Україні”
Розпорядження Кабінету Міністрів Україн від 24.05.2017
№ 415-р “Про затвердження плану заходів з реалізації
Стратегії реформування системи управління державними
фінансами на 2017-2020 роки”

10 липня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

10 липня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

10 липня

15 липня
15 липня

управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

15 липня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

15 липня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

15 липня

департамент
облдержадміністрації

фінансів

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 111
“Про затвердження Державної соціальної програми протидії
торгівлі людьми на період до 2020 року”
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2017
№ 119 “Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб,
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України, а також членів їх сімей”
19. Указ Президента України від 23.03.2017 № 75/2017 “Про
заходи у зв’язку з 80-ми роковинами Великого терорумасових політичних репресій 1937-1938 років”
20. Доручення голови облдержадміністрації від 04.08.2016 № 67
“Про координацію діяльності органів виконавчої влади
області та взаємодію з громадськістю з питань здійснення
контролю у сфері охорони довкілля та використання
природних ресурсів ”
21. Розпорядження голови облдержадміністрації від 01.02.2017
року № 54-од “Про затвердження плану заходів щодо
реалізації в області положень Генеральної угоди про
регулювання основних принципів і норм реалізації
соціально-економічної політики і трудових відносин в
Україні”
22. Розпорядження голови облдержадміністрації від 13.02.2008
№ 103-од “Про організацію виконання Указу Президента
України від 7 лютого 2008 року № 109/2008
“Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування”

20 липня

відділ
сім’ї
облдержадміністрації

25 липня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

25 липня

управління 3 питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

до 15 липня

та

молоді

до 15 липня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 25 липня

відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації

23. Розпорядження голови облдержадміністрації від 06.07.2015
№ 393-од “ Про забезпечення житлом осіб, які брали
безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у
забезпеченні її проведення ”
24. Розпорядження голови облдержадміністрації від 22.02.2017
№ 100-од “Про організацію виконання обласної програми
протидії торгівлі людьми на період до 2020 року”
25. Розпорядження голови облдержадміністрації від 07.03.2017
№ 121-од “Про організацію виконання у 2017-2018 роках
обласної цільової соціальної програми оздоровлення та
відпочинку дітей на 2016-2018 роки”
26. Розпорядження голови облдержадміністрації від 09.03.2017
№ 123-од “Про організацію виконання у 2017-2020 роках
обласної програми
“Молодь Тернопільщини” на
2016-2020 роки”
27. Розпорядження голови облдержадміністрації від 16.03.2016
№ 147-од “Про організацію проведення моніторингу та
оцінки результативності реалізації державної регіональної
політики”
28. Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.07.2014
№ 258-од “Про соціальне забезпечення громадян України, які
переміщуються 3 тимчасово окупованої території та районів
проведення антитерористичної операції””
29. Розпорядження голови облдержадміністрації від 29.05.2015
№ 314-од “Про заходи щодо медичної”, психологічно”!,
професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників
антитерористичної операцп””

до 20 липня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 20 липня

відділ
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

до 20 липня

відділ
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

до 20 липня

відділ
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

до 1 серпня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

щоп’ятниці

управління Державної служби Укра”їни
3 надзвичайних ситуацій в області

до 10
липня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

зо.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Доручення голови облдержадміністрації від 20.10.2014 №85
“Щодо соціальної підтримки сімей військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу, працівників, які беруть
участь в антитерористичній операціГ’
Розпорядження голови облдержадміністрації від 06.07.2015
№ 392-од “Про організацію моніторингу соціальноекономічних показників розвитку області”
Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.05.2017
№ 284-од “Про забезпечення експлуатаційного утримання
вулично-дорожньої мережі області”
Розпорядження голови облдержадміністрації від 29.02.2016
№ 107-од “ Про затвердження плану заходів щодо підтримки,
соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які
переселилися 3 тимчасово окупованої території України та
районів проведення антитерористичної операції на територію
області, на період до 2017 року”
Розпорядження голови облдержадміністрації від 10.02.2017
№ 69-од “Щодо державної реєстрації права власності на
об'єкти державного майна”
Доручення голови облдержадміністрації від 18.12.2014 № 103
“Про виконання невідкладних заходів щодо мінімізації дій
Російської Федерації з дестабілізації ситуації в економіці
України ”
Розпорядження голови облдержадміністрації від 06.10.2016
№ 580-од “ Про затвердження плану заходів щодо сприяння
залученню інвестицій і запровадження сучасних технологій у
сфері поводження 3 відходами на території області ”

до 10
липня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 20
липня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

до з о
липня
до 5
липня

управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 5
липня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

до 10
липня

управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації

до 10
липня

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

37. Розпорядження голови облдержадміністрації від 30.12.2016
до 15
№ 785-од “Про заходи щодо мінімізації можливості
липня
виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на
виконання функції держави, та врегулювання конфлікту
інтересів у разі його виникнення ”
до 15
38. Розпорядження голови облдержадміністрації від 21.07.2015
липня
№ 431-од “Про забезпечення ефективного використання
бюджетних коштів та максимального досягнення основної
мети загальнообласної програми “Ветеран“ на
2015-2019
роки ”
до 15
39. Розпорядження голови облдержадміністрації від 30.07.2015
липня
№ 477-од “ Про соціальну та професійну адаптацію учасників
антитерористичної операції (крім військовослужбовців,
звільнених у запас або відставку)”
до 15
40. Доручення голови облдержадміністрації від 24.10.2016 № 87
липня
“ Про утворення робочої групи 3 врегулювання проблемних
питань деревообробної та суміжних галузей області”
до 25
41. Розпорядження голови облдержадміністрації від 16.01.2017
липня
№ 19-од “ Про організацію виконання обласної програми
розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018
роки”
до зо
42. Розпорядження голови облдержадміністрації від 31.05.2017
липня
№ 325-од “Про стан ринку праці та заходи щодо підвищення
реальної заробітної плати в області”
-----------------------------Застуїшнк голови-керівник апарату
обласної державної ад\ііністранії

відділ управління персоналом апарату
облдержадміністрації

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

І.В .В О Н С

