ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від

27 березня 2018 року

м. Тернопіль

№ 224-од

Про затвердження плану
роботи облдержадміністрації
на квітень 2018 року
Відповідно до пункту 6 регламенту обласної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації
від 17 листопада 2014 року № 545-од:
1. Затвердити
план роботи
обласної державної
адміністрації
на квітень 2018 року (додається).
2. Контроль за виконанням плану роботи покласти на заступників голови
згідно з розподілом обов’язків, керівника апарату обласної державної
адміністрації.

Голова обласної державної
адміністрації

С.С.БАРНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
27.03.2018 № 224-од

ПЛАН РОБОТИ
обласної державної адміністрації на квітень 2018 року
№
з/п

Термін
виконання

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

І. Колегія обласної державної адміністрації
1.

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним:
1) про виконання розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 26 квітня 2017 року № 241-од
„Про забезпечення сталого проходження осінньо-зимового
періоду 2017/2018 року”;

25
квітня

2) про хід реалізації Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2020 року в частині формування
мережі природоохоронних територій

управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
обласної державної адміністрації спільно
з іншими структурними підрозділами
облдержадміністрації,
виконкомами
місцевих рад
управління
екології та природних
ресурсів
обласної
державної
адміністрації

II. Сесія обласної ради
Е

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

II
декада

керівництво області

III. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Організація та проведення відпочинкової та культурної
програми для дітей зі Сходу України
Організація та проведення Всеукраїнської благодійної акції
„Серце до серця”
Організація та проведення Всеукраїнської теренової гри
„Гурби-Антонівці”
Організація відправки дітей області на оздоровлення та
відпочинок III тематичної зміни в Українському дитячому
центрі „Молода Гвардія”
Організація відправки дітей області на оздоровлення та
відпочинок III тематичної зміни у молодіжному дитячому
центрі „Артек”
Проведення
благодійно-мистецької
акції
„Школа
писанкарства. Намалюю писаночку!”
Заходи з нагоди відзначення державних та професійних
свят:
В’їзд Господній в Єрусалим. Вербна неділя

5-10 квітня
2-22 квітня
ЗО квітня
9 квітня

відділ
сім’ї
облдержадміністрації
відділ
сім’ї
облдержадміністрації
відділ
сім’ї
облдержадміністрації
відділ
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

та

молоді

та

молоді

та

молоді

10 квітня

відділ
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

І декада

відділ
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

1 квітня

управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержад міні страції
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації

Благовіщення Пречистої Діви Марії

7 квітня

Всесвітній день здоров’я

7 квітня

8 квітня

Воскресіння Христове Великдень

Міжнародний день визволення
концтаборів
День пожежної охорони

в’язнів

фашистських

11 квітня
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

управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облд ержад м іністрації
управління
культури
облдержадміністрації
управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

IV. Засідання комісій, оргкомітетів, обласні наради, семінари за участю голови і заступників голови
облдержадміністрації
1.
2.

3.

Засідання оргкомітету з питань проведення місячника “Спорт
для всіх, спільна турбота”
Організаційний супровід візиту представників Української
Національної Меншини Сербії в Тернопільську область
Представлення туристичного потенціалу Тернопільської
області на XXI Міжнародній туристичній виставці „Отдьіх”
(м. Мінськ, Білорусія)

2 квітня
4 квітня

4-7 квітня

управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
відділ туризму облдержадміністрації

4.

Нарада з питань проведення II етапу “Олімпійське лелеченя”

12 квітня

12 квітня
XI засіданні Міжурядової українсько-турецької комісії з
питань
торговельно-економічного
співробітництва
у
м. Анкара Турецької Республіки з метою підписання угоди
про співпрацю між Тернопільською облдержадміністрацією
та Адміністрацією провінції Чанаккале
16 квітня
5. Представлення туристичного потенціалу Тернопільської
області на XI Міжнародній асамблеї туристичного бізнесу
(м.Одеса)
17 квітня
6. Нарада з питань проведення обласного етапу Спартакіади
допризовної молоді
7. Міжнародна конференція „Духовно-моральне виховання 19-20 квітня
особистості: реалії та перспективи”
20 квітня
8. Проведення засідання обласної комісії з присвоєння
спортивних розрядів з видів спорту
9. Візит представників Молодіжної громадської організації 20-22 квітня
„Молодіжне хорове товариство м. Кременця” у місто Хелм
Буковинському Міжрегіональному
10. Участь у XIII
туристичному ярмарку (м. Чернівці)
11. Проведення засідання обласної комісії з атестації тренерів
(тренерів - викладачів) та присвоєння кваліфікаційної
категорії
12. Засідання обласної міжвідомчої робочої групи з питань
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення
рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в
частині мінімальної заробітної плати

22 квітня

управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації

відділ туризму облдержадміністрації

управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
відділ туризму облдержадміністрації

26 квітня

управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації

І декада

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

І декада
13. Спільна нарада із спеціалістами департаменту економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації з питань
формування балансів попиту і пропозиції основних продуктів
харчування на квітень 2018 року
II декада
14. Нарада з питання стану підбору, обстеження і надання
земельних ділянок для будівництва закладів первинної
медичної допомоги у сільських населених пунктах,
передбачених спроможною мережею надання первинної
медичної допомоги
II - III
регіональної
ради
підприємців
при
15. Засідання
декада
облдержадміністрації
III декада
16. Засідання організаційного комітету з підготовки та
проведення в області Міжнародного інвестиційного форуму
„Тернопільщина і п у є з і - 2018”
III декада
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
17. X
„Проектування
розвитку
та
психолого-педагогічного
супроводу обдарованої особистості”
III декада
18. Нарада з питання стану проведення експертизи Схеми
планування
території
області,
розробленої
ДПІ
„Діпрормісто”, підготовки матеріалів схеми для подання на
розгляд і затвердження до обласної ради
III декада
19. Засідання обласної міжвідомчої координаційної ради з питань
сім’ї, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми
III декада
20. Засідання обласної міжвідомчої координаційної ради з питань
національно-патріотичного виховання
при
21. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
надходженні
облдержадміністрації
заяв

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

управління
містобудування
архітектури облдержадміністрації

та

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління
містобудування
архітектури облдержадміністрації

та

відділ
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
відділ
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

департамент
соціального
захисту
за
дорученням населення облдержадміністрації
голови
облдержадмі
ністрації
соціального
захисту
Засідання комісії по встановленню статусу учасника- за потребою департамент
населення облдержадміністрації
добровольця антитерористичної операції
департамент
соціального
захисту
при
Засідання комісії для підготовки висновку щодо доцільності
надання дозволів на право користування пільгами з надходженні населення облдержадміністрації
документів
оподаткування
департамент економічного розвитку і
по мірі
Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та необхідності торгівлі облдержадміністрації
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
державний архів області
друга та
Засідання експертно-перевірної комісії
четверта
п’ятниця
регіонального
розвитку,
щовівторка управління
Нарада щодо утримання вулично-дорожньої мережі області
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
управління
регіонального
розвитку,
протягом
Засідання координаційної ради з питань безпеки дорожнього
інфраструктури
та
дорожнього
місяця
руху на автомобільному транспорті області
господарства облдержадміністрації
відділ роботи із зверненнями громадян
протягом
Виїзні дні прийому громадян головою облдержадміністрації і
апарату облдержадміністрації
місяця
його заступниками ( згідно з окремим графіком)
відділ роботи із зверненнями громадян
протягом
“Гаряча
лінія”
жителів
області
з
керівництвом
апарату облдержадміністрації
місяця
облдержадміністрації (згідно з окремим графіком)

22. Засідання ради підтримки учасників антитерористичної
операції при обласній державній адміністрації

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.
ЗО.

при
31. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
надходженні
облдержадміністрації
заяв
при
32. Засідання ради учасників антитерористичної операції при
потребі
обласній державній адміністрації
протягом
33. Організаційне забезпечення проведення обласної державномісяця
громадської операції “Діти Тернопільщини проти насильства,
бездоглядності, за духовність та сімейну злагоду”

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації спільно з обласним
центром соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, Головним управлінням
Національної поліції в області

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

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

1.

Засідання колегії управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації з порядком денним:
1) про підготовку до проведення спеціального навчання
(тренування) органів управління та сил цивільного захисту
області щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій на
арсеналах, базах зберігання (складах) озброєння Збройних
Сил України;
2) про результати здійснення державного нагляду (контролю)
щодо виконання вимог законів та інших нормативноправових документів з питань цивільного захисту,
техногенної і пожежної небезпеки та діяльності аварійнорятувальної служби в області у березні 2018 року та

19 квітня

управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації

2.

3.

визначення основних завдань щодо контрольної перевірки
Державної служби України з надзвичайних ситуацій України
у травні 2018 року
Засідання колегії державного архіву області з порядком
денним:
1) про стан зберігання документів у державному архіві
Тернопільської області та архівних відділах, секторах
райдержадміністрацій Тернопільської області;
2) про стан упорядкування архівних документів у
Тернопільській області
Засідання
колегії
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про підсумки проведення Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному
році, участі учнівської та студентської молоді в предметних
конкурсах;
2) про стан виконавської дисципліни в органах управління
освітою та закладах освіти області щодо реалізації завдань,
визначених нормативно-правовими актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими
документами голови обласної державної адміністрації та
управління освіти і науки облдержадміністрації;
3) про підсумки проведення обласних етапів дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”)

19 квітня

державний архів області

III декада

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

4.

1.

2.

Засідання
колегії
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про підсумки роботи закладів охорони здоров’я області за
І квартал 2018 року;
2) про стан первинної інвалідності серед населення
працездатного віку за І квартал 2018 року і завдання з її
профілактики та зниження;
3) про звіт керівників закладів охорони здоров’я первинної
медико-санітарної допомоги Бережанського, Шумського,
Зборівського, Монастириського районів щодо стану
виконання плану заходів з реалізації Концепції реформи
фінансування системи охорони здоров’я області за
2017-2018 роки

III декада

VII. Робота з кадрами
Ш декада
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):

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

Беспоповцева С.Т.,
відділ управління
персоналом
апарату
облдержадміністрації
Тернопільський
регіональний
центр
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій

керівників
та
спеціалістів
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
рад об’єднаних територіальних громад, які координують
питання
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження;
- працівників апаратів райдержадміністрацій, які працюють в
сфері комунікацій з громадськістю та засобами масової
інформації;
головних
економістів
управлінь
(відділів)
агропромислового
розвитку
районних
державних
адміністрацій;
- працівників відділів (секторів) з питань сім’ї, молоді та
спорту районних державних адміністрацій, виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення, рад
об’єднаних територіальних громад;
- спеціалістів управлінь соціального захисту населення
районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів
міських рад міст обласного значення, відповідальних за
ведення обліку справ інвалідів, які мають право на отримання
транспортних засобів;
- працівників (начальників відділів, секторів та головних
спеціалістів) районних державних адміністрацій, обласної
державної адміністрації та виконавчих комітетів міських рад
міст обласного значення, відповідальних за мобілізаційну та
режимно-секретну роботу;
- начальників організаційних відділів апаратів районних
державних адміністрацій;
- юрисконсультів, спеціалістів органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій області;

3 квітня

11 квітня

11 квітня

12 квітня

12 квітня

13 квітня

17 квітня
18 квітня

19 квітня
керівників та спеціалістів районних державних
адміністрацій з питань цивільного захисту населення,
працівників управління з питань цивільного захисту
населення обласної державної адміністрації, виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення;
23-27 квітня
- секретарів сільських, селищних та міських рад;
24 квітня
- спеціалістів, відповідальних за організацію роботи із
зверненнями
громадян
в
структурних
підрозділах
облдержадміністрації;
26 квітня
- спеціалістів з питань соціальної роботи об’єднаних
територіальних громад області
VIII. Питання для вивчення з наступним інформуванням голови та заступників голови облдержадміністрації
1.

2.

3.

Вивчення діяльності Підгаєцької районної державної
адміністрації щодо контролю за здійсненням виконавчими
органами
місцевого
самоврядування
делегованих
повноважень органів виконавчої влади
Перевірка роботи та надання методичної допомоги службам у
справах дітей Тернопільської, Зборівської, Козівської,
Бучацької,
Монастириської
районних
державних
адміністрацій
Проведення внутрішнього фінансового аудиту в департаменті
економічного розвитку і торгівлі обласної державної
адміністрації стосовно оцінки діяльності установи щодо
законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності,
правильності ведення бухгалтерського обліку, з охопленням
діяльності за 2017 рік - перший квартал 2018 року

II
декада

структурні
підрозділи
облдержадміністрації

протягом
місяця

служба
у
справах
облдержадміністрації

протягом
місяця

сектор
внутрішнього
облдержадміністрації

апарату

дітей

аудиту

IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформації! органам
влади вищого рівня у квітні 2018 року
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Назва документа
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 18.12.2017 № 71 п.4.4 „Рішення з окремих питань” щодо
порушення правоохоронними органами прав та законних
інтересів підприємців
Указ
Президента
України
від
12.06.2013
року
№327/2013 „Про невідкладні заходи щодо прискорення
здійснення економічних реформ” (відповідно до листа
Адміністрації Президента України від 07.02.2014 №55-01/66
встановлено щоквартальне інформування Адміністрацію
Президента України про стан виконання завдань, визначених
статтею 2 пункту 4)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2017
№ 550-р „Про затвердження плану заходів на 2017-2018 роки
у зв'язку із 85-ми роковинами Голодомору 1932 — 1933 років
в Україні”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017
№ 1017-р „Про схвалення Експортної стратегії України
(„дорожньої карти” стратегічного розвитку торгівлі) на 2017 2021 роки”

Дата
виконання
до 5 квітня

до 5 квітня

Відповідальний за подання інформації
відділ з питань запобігання та
виявлення
корупції,
взаємодії з
правоохоронними
органами
та
оборонної
роботи
апарату
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

до 5 квітня

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

до 5 квітня

управління
співробітництва
та
облдержадміністрації

міжнародного
фандрайзингу

Виписка з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 09.02.1998 № 5 п.З „Про стан розрахунків та погашення
заборгованості за спожиті теплову, електричну енергію та
природний газ”
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2015
№ 359-р „Про затвердження плану заходів щодо медичної,
психологічної, професійної реабілітації та соціальної
адаптації учасників антитерористичної операції”
7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.01.2016
№ 10-р „Про затвердження плану міжвідомчих заходів з
адаптації до мирного життя учасників антитерористичної
операції”
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 148
„Деякі питання здійснення патронату над дитиною”
9. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 14.03.2018 № 9 п.7 „Про організаційні заходи щодо
виконання Закону України „Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення захисту прав
дитини на належне утримання шляхом вдосконалення
порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати
аліментів”
10. Указ Президента України від 14.11.2017 № 361/2017
„Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації
правопросвітницького проекту „Я маю право!”
11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2010
№ 359-р „Про затвердження плану заходів щодо детінізації
доходів та відносин у сфері зайнятості населення”
5.

до 10 квітня

департамент
облдержадміністрації

до 10 квітня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 10 квітня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 10 квітня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації

до 10 квітня

фінансів

до 10 квітня

юридичний
відділ
облдержадміністрації

апарату

до 10 квітня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2010
№ 1199-р „Про затвердження плану заходів щодо протидії
протиправному поглинанню та захопленню підприємств”

До 10 квітня

13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.09.2014
№ 791-р „Про затвердження плану заходів з імплементації
Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС”
14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014
№ 847-р „Про імплементацію Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони”
15. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 08.09.2016 № 36.1 „Про запровадження сервісу
“Інтерактивна мапа сміттєзвалищ”
16. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016
№ 909-р “Про затвердження плану дій із впровадження
Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд” у 2016-2018
роках”
17. Указ Президента України від 26.11.2016 № 523/2016
„Про заходи у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 19321933 років в Україні-геноциду Українського народу”
18. 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”

до 10 квітня

до 10 квітня

відділ з питань запобігання та
виявлення
корупції,
взаємодії з
правоохоронними
органами
та
оборонної
роботи
апарату
облдержадміністрації
управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержад міністрації

до 10 квітня

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

до 10 квітня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

до 10 квітня

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

до 10 квітня

19. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2017
№ 560-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Концепції розвитку системи громадського здоров’я”
20. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2017
№ 638-р „Про реалізацію правопросвітницького проекту
„Я маю право!” у 2017 - 2019 роках”
21. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2018
№ 99-р „Про затвердження плану заходів на 2018 рік з
реалізації Стратегії подолання бідності”
22. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.09.1999
№ 926-р „Про подолання напруженості на вітчизняному
ринку паливно-енергетичних
ресурсів і своєчасного
запобігання виникненню кризових ситуацій”
23. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196
„Деякі питання державного фонду регіонального розвитку”
24. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877
„Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво/капітальний
ремонт/реконструкцію
малих
групових будинків, будинків підтриманого проживання,
будівництво/придбання житла для дитячих будинків
сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,
виготовлення проектно-кошторисної документації”
25. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 106
„Про затвердження Порядку розроблення та виконання
державних цільових програм”

до 10 квітня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

до 10 квітня

юридичний
відділ
облдержадміністрації

апарату

до 15 квітня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 15 квітня

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

до 15 квітня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації

до 15 квітня

до 15 квітня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

до 15 квітня

27. Доручення Президента України від 08.04.2011 № 1-1/637
щодо підвищення ефективності механізмів забезпечення
захисту прав і законних інтересів дитини в Україні
28. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 268
„Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким
присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”
29. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 25.07.2005 № 37 „Про підсумки соціально-економічного
розвитку України в першому півріччі 2005 року”
Указ Президента України від 24.09.2014 № 744/2014
„Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 28 серпня 2014 року „Про невідкладні заходи щодо
захисту України та зміцнення її обороноздатності”
31. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016
№ 517-р „Про затвердження плану невідкладних заходів
погашення заборгованості із заробітної плати”
32. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2015
№
898-р
„Питання
забезпечення
учасників
антитерористичної операції та сімей загиблих учасників
антитерористичної операції земельними ділянками”

до 15 квітня

от

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265
„Про затвердження Державної програми щодо реалізації
засад державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки”

відділ з питань запобігання та
виявлення
корупції,
взаємодії з
правоохоронними
органами
та
оборонної
роботи
апарату
облдержадміністрації
служба
у
справах
дітей
обл держад міністрації

до 15 квітня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 15 квітня

організаційний
відділ
облдержад міністрації

до 15 квітня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 15 квітня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 15 квітня

Головне управління Держгеокадастру у
Тернопільській області

апарату

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 407
„Про затвердження Порядку
використання
коштів,
передбачених у державному бюджеті для забезпечення
житлом осіб, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції та/або у забезпеченні її
проведення і втратили функціональні можливості нижніх
кінцівок”
34. 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”
35. 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”
36. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719
„Питання
забезпечення
житлом
сімей
загиблих
військовослужбовців, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, а також інвалідів 1-І І групи з
числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній
операції, та потребують поліпшення житлових умов”
37. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 19.12.2012 № 97 п.6 „Про стан виплати заробітної плати
працівникам бюджетних установ, які фінансуються з
місцевих бюджетів”
38. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 113
„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 16.09.2015 №726”

до 20 квітня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 25 квітня

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 25 квітня

до 25 квітня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 25 квітня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 25 квітня

управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації

39. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2013
№ 669-р „Про затвердження плану заходів щодо виконання
регіональних
та
місцевих
програм
підвищення
енергоефективності”
40. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.03.2004
№ 141-р „Деякі питання діяльності дитячих оздоровчих
закладів”
41. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856
„Про затвердження Порядку та Методики проведення
моніторингу та оцінки результативності реалізації державної
регіональної політики”

Виконувач обов’язків керівника
апарату обласної державної адміністрації

до 1 травня

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

до 1 травня

відділ
сім’ї
облдержадміністрації

до 1 травня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

та

С.Т.БЕСПОПОВЦЕВА

молоді

