ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від З І травня 2018 року

м. Тернопіль

№ 435-од

Про затвердження плану
роботи облдержадміністрації
на червень 2018 року
Відповідно до пункту 6 регламенту обласної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації
від 23 березня 2018 року № 209-од:
1. Затвердити
план роботи
обласної державної
адміністрації
на червень 2018 року (додається).
2. Контроль за виконанням плану роботи покласти на заступників голови
згідно з розподілом обов’язків, керівника апарату обласної державної
адміністрації.
X

Голова обласної державної
адміністрації

С.С.БАРНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації

31.05.2018 № 435-од
ПЛАН РОБОТИ
обласної державної адміністрації на червень 2018 року
№
з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

І. Колегія обласної державної адміністрації
Е

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним:
1) про завдання органів місцевого самоврядування щодо
забезпечення продовольчої безпеки регіону, протипожежний
захист при збиранні та переробці сільськогосподарської
продукції і дотримання законодавства з охорони праці та
зайнятості працівників на виробництві у 2018 році;
2) про стан та розвиток фізичної культури і спорту в області;

3) про стан виконання плану заходів з реалізації в області
1-го етапу ЕІаціональної стратегії реформування системи
інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026
роки

27
червня
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації
спільно
з
управліннями Державної служби України
з надзвичайних ситуацій, Держпраці в
області, виконкомами місцевих рад;
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
спільно
з
райдержадміністраціями,
виконкомами
місцевих рад;
служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації
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II. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

II
декада

заступники голови облдержадміністрації
згідно з розподілом обов’язків

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

2.

Обласний марафон „3 турботою про дитину” для дітей, які
опинилися у складних життєвих обставинах
Відкриття виставки „Олеся Гудими. Малярство”

3.

Мистецький фестиваль „Дні Пінзеля в Бучачі”

4.

Проведення свята замку в м. Кременці

3 червня

5.

Обласний фестиваль танцю „Вопа Папсе”

3 червня

6.

Регіональний фестиваль української народної пісні, музики і
танцю „Дністрові зорі”
Всеукраїнські змагання зі стрибків на лижах з трампліна зі
штучним
покриттям,
приурочено
пам’яті
Малопінського М.С. (м. Кременець)
Проща працівників агропромислового комплексу
до
Марійського
духовного
центру
(с.
Зарваниця
Теребовлянського району)
Проведення свята замку в м.Теребовля

3 червня

1.

7.

8.
9.

1 червня
1-3 червня

16-17
червня

служба
у
справах
облдержадміністрації
управління культури обласної
адміністрації
управління культури обласної
адміністрації
управління культури обласної
адміністрації
управління культури обласної
адміністрації
управління культури обласної
адміністрації
управління фізичної культури
облдержадміністрації

дітей
державної
державної
державної
державної
державної
та спорту

17 червня

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

17 червня

управління культури обласної державної
адміністрації

з
10.

Проща медичних працівників до Марійського духовного
центру (с. Зарваниця Теребовлянського району)

23 червня

11.

Творчий звіт майстрів мистецтв та аматорських художніх
колективів Підгаєцького району, присвячений
Дню
Конституції України
Регіональна виставка сучасного обладнання для Нової
української ніколи
Участь у проведенні „Дня поля” на базі кращих господарств
області

27 червня

12.
13.
14.

II декада
протягом
місяця

управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
управління культури обласної державної
адміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

Заходи з нагоди відзначення державних та професійних
свят:
Міжнародний день захисту дітей
День працівників водного господарства
День працівників місцевої промисловості

1 червня
4 червня
4 червня
4 червня

День господарських судів України

Всесвітній день охорони навколишнього середовища

5 червня

День журналіста

6 червня

День медичного працівника

17 червня

служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації
обласне управління водних ресурсів
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
відділ з питань запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації
управління
екології
та
природних
ресурсів облдержадміністрації
відділ
інформаційної
діяльності
облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
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День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни

22 червня

День державної служби

23 червня

День молоді

24 червня

Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками і
їх незаконним розповсюджуванням

26 червня

День Конституції України

28 червня

управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
відділ управління персоналом апарату
облдержадміністрації
відділ
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
відділ з питань запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

IV. Засідання комісій, оргкомітетів, обласні наради, семінари за участю голови і заступників голови
облдержадміністрації
1.
2.
3.

4.
5.

Засідання
регіональної
ради
підприємців
при
облдержадміністрації
Засідання Наглядової ради Установи „Агенція регіонального
розвитку в Тернопільській області”
Нарада з питань організації обласного турніру з футболу
„Кубок голови обласної державної адміністрації” до
відзначення Дня Конституції України
Участь підприємств агропромислового комплексу області у
XXX міжнародній виставці „Агро - 2018”
Нарада з питань підбиття підсумків проведення етапів
„Олімпійське Лелеченя”

1 червня
1 червня
6 червня

6-9 червня
7 червня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
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Нарада з питань підбиття підсумків фінальних змагань
“Шкіряний м ’яч”
7. Засідання круглого столу на тему: „Особливості взаємодії
органів та служб щодо соціально-правового захисту дітей”
8. Семінар на тему: „Актуальні питання організації роботи
служб у справах дітей щодо соціально-правового захисту
дітей”
9. Нарада з питань підбиття підсумків XXII Спортивних ігор
школярів Тернопільщини
10. Нарада з питань організації проведення в області
„Всеукраїнського олімпійського дня”
голови
Тернопільської
обласної
державної
11. Візит
адміністрації у м. Люблін (Республіка Польща)
6.

12 червня
13 червня
14 червня
14 червня
14 червня
14-15
червня

12. Візит делегації області для участі у семінарі в м. Познань
(Республіка Польща)

14-15
червня

13. Нарада з питань організації фінальних змагань „Спортивні
ігри Тернопільщини”
14. Візит делегації області у місто Зелена Гура Любуського
воєводства Республіки Польща

20 червня
22-24
червня

управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації
служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
управління фізичної культури і спорту
облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації

26 червня
15. Проведення засідання обласної комісії з атестації тренерів
(тренерів - викладачів) та присвоєння кваліфікаційної
категорії
Тернопільський
обласний
центр
26 червня
16. Семінар на тему: „Шляхи сприяння зайнятості сільського
зайнятості
населення. Співпраця з об’єднаними територіальними
громадами”
17. Участь у III міжнародному форумі аграрних інновацій „Нове 26-27 червня департамент агропромислового розвитку
зернятко - 2018„ на базі господарства ТОВ „Агропродсервіс”
облдержадміністрації
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І декада
18. Організація проведення бізнес-інтенсиву „Інновації в
продажах”
І-ІІ декада
19. Засідання робочої групи по боротьбі з правопорушеннями у
сфері інтелектуальної власності
II декада
20. Нарада з питання стану організації роботи з розгляду
проектних заявок на проекти, що фінансуються за рахунок
субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на
розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад,
підготовлення
висновків
облдержадміністрації
про
відповідність проектних заявок програмам розвитку громад
II декада
21. Засідань регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній державній
адміністрації
III декада
22. Нарада з питання стану проведення експертизи Схеми
планування території Тернопільської області, підготовки
проекту рішення облради щодо затвердження схеми
при
23. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
надходженні
облдержадміністрації
заяв
за
24. Засідання ради підтримки учасників антитерористичної
дорученням
операції при обласній державній адміністрації
голови ОДА
25. Засідання комісії по встановленню статусу учасника- за потребою
добровольця антитерористичної операції
протягом
26. Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення
місяця
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації

управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації
управління
містобудування
архітектури облдержадміністрації

та

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
населення облдержадміністрації

захисту

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
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V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

Вивчення діяльності
Кременецької 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
1.

2.

Засідання колегії департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про підсумки проведення посіву ярих культур та
готовність господарств області до проведення жнив;
2) про підсумки роботи підприємств переробної та харчової
промисловості за І квартал 2018 року;
3) про стан виконавчої дисципліни в департаменті
агропромислового розвитку

III декада

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

Засідання
колегії
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про організаційний та науково-методичний супровід
діяльності експериментальних закладів загальної середньої
освіти всеукраїнського та регіонального рівнів в області;
2) про науково-методичний супровід педагогічних колективів
закладів загальної середньої освіти, які включені до
всеукраїнського експерименту за темою „Розроблення і
впровадження
навчально-методичного
забезпечення
початкової освіти в умовах реалізації нового Державного
стандарту початкової загальної середньої освіти”, на базі

III декада

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки
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загальноосвітніх навчальних закладів на 2017 - 2022 роки;
3) про творчі здобутки народних художніх та зразкових
художніх колективів закладів професійної та вищої освіти
області та проблеми їх діяльності;
4) про стан виконання Галузевої угоди та угоди між
управлінням освіти і науки облдержадміністрації та радою
обласної організації профспілки працівників освіти і науки
України;
5) про виконання попередніх рішень засідань колегії________
VII. Робота з кадрами
Навчання працівників апарату облдержадміністрації

ПІ декада

Навчання
в
Тернопільському
регіональному
центрі
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій (за окремим
планом):
працівників
відділів
фінансово-господарського
забезпечення апаратів районних державних адміністрацій;
- керівників та спеціалістів місцевих органів державної
виконавчої влади
- учасники
II туру
щорічного
Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець”;
- працівників районних рад, виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних
громад, які відповідають за ведення діловодства;

12 червня
13 червня

14 червня

Сікіринський В.В.,
відділ управління
персоналом
апарату
облдержадміністрації
Тернопільський
регіональний
центр
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій
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- працівників служб у справах дітей районних державних
адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення;
- працівників, відповідальних за діловодство, архівних
установ, організацій та підприємств всіх форм власності, що
є джерелами формування Національного архівного фонду в
зоні комплектування держархіву;
- юрисконсультів, спеціалістів органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій області

14 червня

19 червня

20 червня

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

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

протягом
місяця

сектор
внутрішнього
облдержадміністрації

аудиту

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

Назва документа
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 242
„Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад”

Дата
виконання
4 червня

Відповідальний за подання інформації
управління
містобудування
архітектури облдержадміністрації

та
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2.

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

5 червня

3.

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”
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, 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”

5 червня

4.

5.

6.

7.

8.

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

5 червня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

10 червня

департамент
облдержадміністрації

10 червня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 10 червня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

10 червня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

фінансів
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

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”
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 18.04.2018 № 14 п.7.5 „Рішення з окремих питань
(щодо результатів роботи оперативних штабів для
мобільного реагування на випадки порушень прав
землевласників і землекористувачів”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 297-р „Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо
реалізації Національної стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні на 2016— 2020 роки”
План організації підготовки проектів актів, необхідних для
реалізації Закону України від 09.11.2017
№ 2189
„Про житлово-комунальні послуги”
Указ Президента України від 12.05.2018 № 123/2018
„Про підтримку розвитку системи спортивної реабілітації
учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній
операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях”
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55
„Деякі питання документування управлінської діяльності”

10 червня

служба
у
справах
облдержадміністрації

10 червня

відділ з питань запобігання та
виявлення
корупції,
взаємодії
з
правоохоронними
органами
та
оборонної
роботи
апарату
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

10 червня

11 червня

12 червня

12 червня

дітей

управління
житлово-комунального
господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації
управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації

загальний
відділ
облдержадміністрації

апарату
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15. 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”
16. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016
№ 517-р „Про затвердження плану невідкладних заходів
погашення заборгованості із заробітної плати”
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196
„Деякі питання державного фонду регіонального розвитку”
18. 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”
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 239
„Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну”
20. 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”
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 344
„Про затвердження Державної програми співпраці із
закордонними українцями на період до 2020 року”

15 червня

управління
житлово-комунального
господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації

15 червня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

15 червня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління
житлово-комунального
господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації

15 червня

15 червня
15 червня

16 червня

управління
охорони
облдержадміністрації
служба
у
справах
облдержадміністрації

управління
співробітництва
та
облдержадміністрації

здоров’я
дітей

міжнародного
фандрайзингу
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22. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2018 № 370
„Про внесення змін до Положення про всеукраїнський
конкурс “Учитель року”
23. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 16.05.2018 № 18 п.7.1 „Рішення з окремих питань:
забезпечити участь керівництва ОДА у роботі регіональних
штабів”
24. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.04.2001
№ 152-р „Про затвердження заходів щодо реалізації
Концепції подальшого реформування оплати праці в Україні,
схваленої Указом Президента України від 25 грудня 2000 р.
№ 1375”
25. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.04.2001
№ 152-р „Про затвердження заходів щодо реалізації
Концепції дальшого реформування оплати праці в Україні,
схваленої Указом Президента України від 25 грудня 2000 р.
№ 1375”
26. Доручення Президента України від 22.04.2011 № 1-1/768
щодо вжиття заходів 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

16 червня

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

16 червня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

20 червня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

20 червня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

20 червня

відділ взаємодії із засобами масової
інформації облдержадміністрації
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27. План організації підготовки проектів актів, необхідних для
забезпечення виконання Указу Президента України від
11.04.2018 № 99/2018 „Про відзначення 27-ї річниці
незалежності України”
28. 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”
29. 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”
ЗО. 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”
31. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 113
„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 16.09.2015 № 7 2 6 ”
32. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2018
№ 109-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Концепції вдосконалення інформування громадськості з
питань євроатлантичної інтеграції України на 2018 рік”
33. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.04.2018
№ 272-р „Про затвердження плану заходів на 2018 рік з
реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської
інтеграції на 2018-2021 роки”

22 червня

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

25 червня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

25 червня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

25 червня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

25 червня

управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації

25 червня

25 червня

управління
співробітництва
та
облдержадміністрації

міжнародного
фандрайзингу

15

о

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 476
„Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку
регіонів”
35. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1291
„Про
забезпечення
реалізації
Закону
України
„Про Генеральну схему планування територій України”
36. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.2015
№ 1393-р „Про затвердження плану дій з реалізації
Національної стратегії у сфері прав людини на період до
2020 року”
37. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2016
№ 788-р „Про затвердження плану заходів щодо
впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення”
38. 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
житлово-комунальні послуги)”
39. Указ Президента України від 05.03.2002 № 217/2002
„Про Порядок здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевими державними
адміністраціями”
Указ Президента України від 16.12.2011
№ 1163/2011
„Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в
Україні”
41. Указ Президента України від 02.12.2017 № 401/2017
„Про внесення зміни до пункту 3 Положення про
національний заклад (установу) України”

26 червня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

30 червня

управління
містобудування
архітектури облдержадміністрації

30 червня

відділ сім’ї та молоді

30 червня

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

31 червня

1 липня

управління
співробітництва
та
облдержадміністрації

1 липня

служба
у
справах
облдержадміністрації

1 липня

управління
містобудування
архітектури облдержадміністрації

та

міжнародного
фандрайзингу

дітей

та

16

42. Постанова Верховної Ради України від 02.09.2014
№ 1674-VII „Про Рекомендації парламентських слухань на
тему: „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків: проблеми та шляхи їх вирішення”
43. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 16.05.2018 № 18 п.7.2 „Рішення з окремих питань: подати
на розгляд обласних рад акти про внесення змін до
перспективних планів формування територій громад”
44. Закон України від 08.02.2018 № 2279-УІІІ „Про внесення
змін до деяких законів України щодо захисту житлових прав
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та
осіб з їх числа”

1 липня

управління
житлово-комунального
господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації

1 липня

управління
містобудування
архітектури облдержадміністрації

1 липня

служба
у
справах
облдержадміністрації

та

дітей

•

Керівник апарату
обласної державної адміністрації

В.В.СІКІРИНСЬКИЙ

