ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 27 квітня 2018 року

м. Тернопіль

№ 344-од

Про затвердження плану
роботи облдержадміністрації
на травень 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 травень 2018 року (додається).
2. Контроль за виконанням плану роботи покласти на заступників голови
згідно з розподілом обов’язків, керівника апарату обласної державної
адміністрації.

Виконувач обов’язків голови
обласної державної адміністрації

О.В.ВАЛОВ

ш>м>

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
2 7 .0 4 .2 0 1 8 № 344-од
ПЛАН РОБОТИ
обласної державної адміністрації на травень 2018 року
№
з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

І. Колегія обласної державної адміністрації
1.

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним:
1) про стан реалізації в області Концепції реформування
місцевого самоврядування та територіальної організації
влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 1квітня2014 р. № 333-р;
2) про підготовку та проведення в області оздоровлення дітей
влітку 2018 року;

3) про впорядкування експлуатації Еорішньо-Івачівського
водосховища.

ЗО
травня

управління
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації
спільно
з
іншими
структурними
підрозділами
облдержадміністрації,
територіальними
підрозділами
центральних органів виконавчої влади;
відділ
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації спільно з іншими
структурними
підрозділами
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми
місцевих рад;
управління
екології
та
природних
ресурсів
обласної
державної
адміністрації, Тернопільське обласне
управління водних ресурсів
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II. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

III
декада

керівництво області

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

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Організація відправки дітей області на оздоровлення та
відпочинок III тематичної зміни в Українському дитячому
центрі „Молода Г вар дія”
Всеукраїнський фестиваль козацької та української народної
національно-патріотичної пісні „Забуттям не зростає честь і
слава козаків”
Відкриття туристичного сезону в області (м.Збараж)

4 травня

відділ
сім’ї
облдержадміністрації

6 травня

управління
облдержадміністрації

5-6 травня

та

молоді

культури

відділ туризму облдержадміністрації

управління
культури
облдержадміністрації
сім’ї
та
молоді
18-20 травня відділ
облдержадміністрації
управління фізичної культури та спорту
20 травня
Обласна спартакіада допризовної молоді Тернопільської
облдержадміністрації
області
сім’ї
та
молоді
Військово-патріотичний наметовий табір для дітей та молоді 26-28 травня відділ
облдержадміністрації
„Г айдамаки”
культури
XIII
Міжобласний
мистецько-краєзнавчий
фестиваль 27-28 травня управління
облдержадміністрації
“Братина”
управління
освіти
і
науки
29 травня
Обласна військово-патріотична гра „Сокіл”
облдержадміністрації
X Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та
костюма „Цвіт вишиванки”
Обласна теренова гра „Легенда УПА”

12-13 травня

з
10.
11.

12.

Свято „Останній дзвінок” у закладах загальної середньої
освіти
Обласна
державно-громадська
операція
„Діти
Тернопільщини проти насильства, бездоглядності, за
духовність та сімейну злагоду”
Заходи з нагоди відзначення державних та професійних
свят:
Міжнародний день солідарності трудящих

III декада

Всесвітній день свободи преси

3 травня

Міжнародний день боротьби за права інвалідів

5 травня

День пам’яті і примирення

8 травня

День Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

8 травня

Всесвітній день медсестер

12 травня

День матері

13 травня

Міжнародний день сім’ї

15 травня

Міжнародний день музеїв

18 травня

День банківських працівників

20 травня

протягом
місяця

1 травня

управління
освіти
і
облдержадміністрації
служба
у
справах
облдержадміністрації

науки
дітей

управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
відділ взаємодії із засобами масової
інформації облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
відділ
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
відділ
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
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День Європи

19 травня

День науки

19 травня

День пам’яті жертв політичних репресій

20 травня

Міжнародний день миротворців ООН

29 травня

управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
відділ з питань запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації •

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

1

.

2.
3.

4.

Засідання науково-методичної ради
Нарада з питань проведення обласного етапу Спартакіади
допризовної молоді
Нарада
із
головними
зоотехніками
управлінь
агропромислового розвитку райдержадміністрацій з питань
стану тваринницької галузі
Конференція „Європейський молодіжний парламент”

3 травня
3 травня
4 травня

4,6 травня

державний архів Тернопільської області
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації
управління
співробітництва
та
облдержадміністрації

міжнародного
фандрайзингу
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5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

Засідання робочої групи із здійснення контролю за
виконанням
інвестиційних
програм
у
сферах
теплопостачання,
централізованого
водопостачання
та
водовідведення
Нарада з питань проведення II етапу „Олімпійське лелеченя”

4,6 травня

управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

10 травня

Науково-краєзнавча конференція „Минуле й сучасне
Галичини та Поділля” Регіональне музейництво України і
Тернопілля
Відкриття діалогового майданчика з питань профорієнтації

14-15 травня

управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації

Тернопільський
обласний
центр
зайнятості
освіти
і
науки
17-18 травня управління
Обласний форум „Гордість і надія Тернопілля”
облдержадміністрації
управління фізичної культури та спорту
23 травня
Засідання обласної комісії з присвоєння спортивних розрядів
облдержадміністрації
з видів спорту
управління
міжнародного
24 травня
Круглий стіл з представниками дипломатичного корпусу в
співробітництва
та
фандрайзингу
Україні, присвячений року культурної спадщини в Україні
облдержадміністрації
міжнародного
Міжнародний інвестиційний Форум „Тернопільщина і п у є з і - 24-25 травня управління
співробітництва
та
фандрайзингу
2018”
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
29 травня
І обласний форум професійної (професійно-технічної) освіти
облдержадміністрації
департамент агропромислового розвитку
І декада
Нарада з питань реалізації найбільш важливих інвестиційних
облдержадміністрації
проектів у галузі рослинництва та тваринництва області
департамент агропромислового розвитку
І декада
Нарада з питань сертифікації насіння та реєстрації
облдержадміністрації
сільськогосподарської техніки
15 травня
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16. Нарада з керівниками хлібопереробних підприємств отримувачами борошна з аграрного фонду з питань оплати,
отримання і використання місячних лімітів борошна
робочої
групи
з
питань
впровадження
17. Засідання
енергозберігаючих та енергоефективних проектів

II декада

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

II декада

18. Семінар для фахівців, що впроваджуватимуть корекційні
програми з особами, що вчинили насильство в сім’ї
19. Круглий стіл „Роль жінки в громадсько-політичному житті”

II декада

управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
відділ
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
відділ
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

20. Нарада
із
головними
агрономами
управлінь
агропромислового розвитку райдержадміністрацій з питань
технологічного догляду за вирощуванням ярих культур в
умовах 2018 року
Громадської ради при управлінні екології та
21. Засідання
природних ресурсів облдержадміністрації
регіональної
ради
підприємців
при
22. Засідання
облдержадміністрації
23. Засідання регіональної комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній
державній адміністрації
24. Засідання територіальної комісії з питань узгодження
заборгованості з різниці в тарифах
25. Засідання робочої групи по боротьбі з правопорушеннями у
сфері інтелектуальної власності
26. Всеукраїнська науково-практична конференція, приурочена
до дня народження Ігоря Герети „II Геретівські читання”

II декада
II декада

II декада
II декада
II декада

II декада

III декада
III декада

управління
екології
та
природних
ресурсів облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації
управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
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департамент агропромислового розвитку
III декада
27. Проведення навчального семінару для підприємств харчової
облдержадміністрації
та переробної промисловості щодо впровадження постійно
діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу
небезпечних факторів та контролю в критичних точках
по мірі
департамент економічного розвитку і
28. 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
відділ роботи із зверненнями громадян
протягом
29. Виїзні дні прийому громадян головою облдержадміністрації і
апарату облдержадміністрації
місяця
його заступниками ( згідно з окремим графіком)
відділ роботи із зверненнями громадян
протягом
лінія”
жителів
області
з
керівництвом
ЗО. „Гаряча
апарату облдержадміністрації
місяця
облдержадміністрації (згідно з окремим графіком)
V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

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

1.

Не заплановано

1.

VII. Робота з кадрами
Ш декада
Навчання працівників апарату облдержадміністрації

Сікіринський В.В.,
персоналом
облдержадміністрації

відділ управління
апарату
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2.

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

Навчання
в
Тернопільському
регіональному
центрі
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій (за окремим
планом):
спеціалістів з питань соціальної роботи об’єднаних
територіальних громад області;
- секретарів сільських, селищних та міських рад;
головних спеціалістів, які відповідальні за організацію
ведення
контролю
загальних
відділів
апаратів
райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських рад
міст обласного підпорядкування;
- працівників фінансових управлінь районних державних
адміністрацій, відділу бухгалтерського обліку та фінансового
забезпечення департаменту фінансів обласної державної
адміністрації та виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення;
юрисконсультів, спеціалістів органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій області;
начальників відділів діловодства та контролю апаратів
райдержадміністрацій;
- працівників центрів надання адміністративних послуг;
працівників служб управління персоналом структурних
підрозділів обласної державної адміністрації, апаратів
районних державних адміністрацій;

07 травня
11 травня
11 травня

15 травня

16 травня
17 травня
17 травня
23 травня
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- посадових осіб органів місцевого самоврядування області,
депутатів місцевих рад
Тема: „Ефективне урядування, зміцнення матеріальної та
фінансової основи місцевого самоврядування”;
- працівників апаратів районних державних адміністрацій,
структурних підрозділів обласної державної адміністрації,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
рад об’єднаних територіальних громад, які відповідальні за
питання запобігання корупції
(з питань формування та
реалізації антикорупційної політики);
- працівників економічних підрозділів районних державних
адміністрацій, управління міжнародного співробітництва та
фандрайзингу обласної державної адміністрації, виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення, рад
об’єднаних територіальних громад
Тема: „Інструменти взаємодії та комунікації влади і
громадськості у сфері залучення міжнародної технічної
допомоги”

24 травня

ЗО травня

31 травня
•

VIII. Питання для вивчення з наступним інформуванням голови та заступників голови облдержадміністрації
1.
2.

Вивчення роботи апарату Бережанської районної державної
адміністрації
Перевірка роботи та надання методичної допомоги службам у
справах дітей Тернопільської, Зборівської, Козівської,
Бучацької, Монастириської,
Заліщицької, Борщівської
районних державних адміністрацій

II
декада
протягом
місяця

структурні
підрозділи
облдержадміністрації
служба
у
справах
облдержадміністрації

апарату
дітей
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3.

Проведення внутрішнього фінансового аудиту в Козівській
районній державній адміністрації стосовно оцінки діяльності
установи щодо законності та достовірності фінансової і
бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського
обліку, з охопленням діяльності за 2017 рік та 5 місяців
2018 року

протягом
місяця

сектор
внутрішнього
облдержадміністрації

аудиту

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

2.

Назва документа
План організації виконання Указу Президента України від
28.03.2018 № 91 „Про відзначення 22-ї річниці Конституції
України”
План організації підготовки проектів актів, необхідних для
забезпечення реалізації Закону України „Про освіту” від
02.11.2017 № 38152/1/1-17

Дата
виконання
до 4 травня

до 5 травня

3.

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

до 5 травня

4.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 220
„Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво/реконструкцію палаців спорту”

до 5 травня

Відповідальний за подання інформації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації

відділ з питань запобігання та
виявлення
корупції,
взаємодії
з
правоохоронними
органами
та
оборонної
роботи
апарату
облдержадміністрації
управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації

11

5.

6.

7.

8.

9.

Доручення Президента України від 29.06.2010 № 1-1/1378
щодо активізації роботи комісій з питань забезпечення
своєчасності і повноти сплати податків та погашення
заборгованості із зарплати, пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат та щомісячного оприлюднення в ЗМІ
щодо погашення заборгованості із зарплати
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”
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”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.01.2016
№ 10-р „Про затвердження плану міжвідомчих заходів з
адаптації до мирного життя учасників антитерористичної
операції”
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 148
„Деякі питання здійснення патронату над дитиною”

10. 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”

до 5 травня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 10 травня

департамент
облдержадміністрації

до 10 травня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 10 травня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 10 травня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 10 травня

служба
у
справах
облдержадміністрації

фінансів

дітей
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11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2010
№ 359-р „Про затвердження плану заходів щодо детінізації
доходів та відносин у сфері зайнятості населення”
12. Указ Президента України від 11.04.2018 № 99/2018 „Про
відзначення 27-ї річниці незалежності України”
13. 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”
14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016
№ 517-р „Про затвердження плану невідкладних заходів
погашення заборгованості із заробітної плати”
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 570
„Деякі питання організації та проведення біржових аукціонів
з продажу нафти сирої, газового конденсату власного
видобутку і скрапленого газу”
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 239
„Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну”
17. План організації підготовки проектів актів, необхідних для
забезпечення Закону України „Про Державний бюджет
України на 2018 рік”
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 197
„Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати
проїзду усіма видами транспорту загального користування на
міських, приміських та міжміських маршрутах”
19. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010
№ 777-р „Деякі питання проведення щорічної Всеукраїнської
акції з благоустрою „За чисте довкілля”

до 10 травня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 11 травня

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

до 15 травня

до 15 травня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 15 травня

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

до 15 травня

управління
охорони
облдержадміністрації
департамент
облдержадміністрації

до 15 травня

здоров’я
фінансів

до 15 травня

управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації

до 20 травня

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
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20. План організації виконання Указу Президента України від
21.11.2017 № 381/2017 „Про додаткові заходи щодо розвитку
лісового господарства, раціонального природокористування
та збереження об’єктів природно-заповідного фонду”
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 170
„Деякі питання виплат у 2018 році разової грошової
допомоги, передбаченої Законами України „Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і „Про
жертви нацистських переслідувань”
22. Доручення Президента України від 12.11.2013 № 1-1/2950
щодо забезпечення за участю Генеральної прокуратури
України невідкладних заходів щодо своєчасної оплати праці
працівників і погашення заборгованості з виплати заробітної
плати.
24. Доручення Президента України від 22.04.2011 № 1-1/768
щодо вжиття заходів щодо пооб’єктного розподілу
передбачених Законом України „Про Державний бюджет
України на 2011 рік” субвенцій із держбюджету місцевим
бюджетам; подати пропозиції щодо будівництва нових
міжнародних пунктів пропуску через державний кордон між
Україною та Республікою Польща для автомобільного
сполучення; щодо ефективних форм залучення громадськості
до підготовки регіональних програм економічного і
соціального розвитку
25. 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”

до 20 травня

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

до 20 травня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 20 травня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
•

до 20 травня

відділ взаємодії із засобами масової
інформації облдержадміністрації

до 25 травня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
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26.

27.

28.

29.

ЗО.
31.

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
І-ІІ групи з
числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній
операції, та потребують поліпшення житлових умов”
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”
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 113
„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 16.09.2015 № 726”
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
07.08.2013 № 48 п.7.3 „Рішення з окремих питань (щодо
забезпечення постійного моніторингу тарифів на житловокомунальні послуги)”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2011
№ 292-р „Питання оптимізації кількості бюджетних програм”
Указ Президента України від 26.03.2018 № 85/2018 „Про
відзначення у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї
річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні”

Керівник апарату
обласної державної адміністрації

до 25 травня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 25 травня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 25 травня

управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
управління
житлово-комунального
господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації

до 31 травня

до 1 червня
до 1 червня

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

В.В.СІКІРИНСЬКИЙ

