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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
____________№______________

ПЛАН РОБОТИ
Тернопільської обласної державної адміністрації на ІI квартал 2020 року
№
з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

І. Засідання колегії обласної державної адміністрації

1.

2.

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком
денним:
Про підсумки проходження осінньо-зимового періоду
2019/2020 року.
Про стан забезпечення експлуатаційного утримання
автомобільних доріг загального користування.

квітень
квітень

управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
управління
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації
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3.

Про стан соціально-економічного розвитку області у
2020 році

травень

4.

Про підготовку та проведення в області оздоровлення
дітей влітку 2020 року
Про реалізацію в області Національної стратегії
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні
на 2016-2020 роки

травень

5.

6.
7.

Про впровадження реформи ,,Нова українська школа” в
закладах освіти області
Про ефективність реформ системи надання субсидій та
пільг на житлово-комунальні послуги

червень

червень
червень

департамент
економічного
розвитку
і торгівлі спільно з
іншими
структурними
підрозділами
облдержадміністрації
управління сім’ї та молоді
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

II. Сесія обласної ради
Сесія обласної ради

згідно з планом
роботи обласної
ради

заступники
голови,
керівник
апарату
облдержадміністрації
згідно з розподілом обов’язків

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

Заходи до Дня пам’яті Чорнобильської трагедії

III декада
квітня

керівництво облдержадміністрації,
департамент соціального захисту
населення, управління з питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей
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2.

Заходи до Дня пам’яті та примирення. Вшанування
жертв Другої Світової війни

8-9 травня

3.

Творчий звіт аматорських художніх колективів
Збаразького району, присвячений Дню Матері

10 травня

4.

Регіональний етап Всеукраїнського фестивалю творчості
осіб з обмеженими фізичними можливостями „Барви
життя”
Обласний
фестиваль-конкурс
хореографічного
мистецтва „Тернопільська танцювальна весна”

14 травня

управління культури
адміністрації

облдерж-

16 травня

управління культури
адміністрації

облдерж-

6.

Заходи до дня вшанування пам’яті жертв політичних
репресій

21 травня

управління з питань внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації

7.

Міжрегіональний фестиваль-конкурс сатири та гумору
„Грицева шкільна наука”

I декада
травня

управління культури
адміністрації

облдерж-

8.

Фестиваль духової музики „Бучацькі фанфари”

II декада
травня

управління культури
адміністрації

облдерж-

9.

Всеукраїнський фестиваль сучасної дитячої та юнацької
творчості „Пісенні Медобори 2020”

II декада
травня

управління культури
адміністрації

облдерж-

5.

керівництво облдержадміністрації,
управління культури; з питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей
облдержадміністрації,
виконком
Тернопільської міської ради
управління культури облдержадміністрації
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10.

Заходи до Дня Європи

травень

керівництво облдержадміністрації,
управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації, виконкоми
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської,
Чортківської
міських
рад
та
райдержадміністрації

11.

Заходи, присвячені Дню Матері

травень

12.

Заходи, присвячені Дню Героїв України

травень

13.

Проведення обласного марафону ,,З турботою про
дитинуˮ

1 червня

керівництво облдержадміністрації,
управління
культури
облдержадміністрації, виконкоми
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської та Чортківської
міських рад
керівництво облдержадміністрації,
управління з питань внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації, виконкоми
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської та Чортківської
міських рад
служба у справах дітей облдержадміністрації

14.

III Міжнародний етнофестиваль бджільництва „Медове
Тернопілля” у селі Великі Гаї Тернопільського району

6, 7 червня

департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації,
управління
культури
облдержадміністрації
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15.

X Міжобласний мистецько-краєзнавчий
„Братина” у с. Стіжок Шумського району

16.

20.

Міжнародний форум аграрних інновацій „Нове зернятко
– 2020” на базі ТОВ „Агропродсервіс”
Регіональний фестиваль народних ремесел, фольклору та
хореографії „Тернопільські обереги”
Творчий звіт аматорських художніх колективів
Лановецького району, присвячений Дню Конституції
України
Проща працівників агропромислового комплексу в
Марійському
духовному
центрі
с.
Зарваниця
Теребовлянського району
Дитячий фестиваль „Лемківські пацюрки”

21.

Військово-історичний фестиваль „Чортківська офензива”

22.

17.
18.

фестиваль

8 червня
18, 19 червня

20-21 червня
28 червня

управління культури облдержадміністрації, Шумська райдержадміністрація
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
управління культури облдержадміністрації
управління культури облдержадміністрації

ІІ декада червня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

Регіональний фестиваль духовної пісні „Один Бог, один
Народ, одна Україна”

II декада
червня
II декада
червня
II декада
червня

23.

Обласні заходи, присвячені Дню Конституції України

червень

24.

Заходи, пов’язані з Днем Скорботи і вшанування пам’яті
жертв війни в Україні

червень

управління культури облдержадміністрації
управління культури облдержадміністрації
управління культури облдержадміністрації, Підгаєцька райдержадміністрація
керівництво облдержадміністрації,
управління культури; з питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації

19.
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25.

Відзначення професійних свят та пам’ятних дат

протягом кварталу керівництво облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації,
керівники
територіальних
підрозділів
центральних органів влади

ІV. Робота з органами місцевого самоврядування щодо реалізації
ними делегованих повноважень органів виконавчої влади
Проведення командно-штабних навчань з органами
управління та силами цивільного захисту ланок
територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту
Обласна
державно-громадська
операція
,,Діти
Тернопільщини проти насильства, бездоглядності, за
духовність та сімейну злагоду”

квітень, травень

управління з питань цивільного
захисту
населення
облдержадміністрації

квітень, травень

служба у справах дітей облдержадміністрації

3.

Проведення семінарів з питань соціально-правового
захисту дітей

червень

служба у справах дітей облдержадміністрації

4.

Обласна державно-громадська операція ,,Літо-2020”

червень

5.

Проведення семінару-навчання для працівників служб у
справах дітей з питань опіки, піклування та розвитку
сімейних форм виховання

червень

служба у справах дітей облдержадміністрації
служба у справах дітей облдержадміністрації

6.

Перевірка роботи та надання методичної допомоги протягом кварталу служба у справах дітей облдержслужбам у справах дітей Тернопільської, Зборівської,
адміністрації
Козівської,
Бучацької,
Монастириської
райдержадміністрацій

1.

2.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Здійснення контролю за виконанням плану заходів щодо
протягом
управління з питань цивільного
запобігання
виникненню
надзвичайних
ситуацій
кварталу
захисту
населення
техногенного та природного характеру і забезпечення
облдержадміністрації
пожежної безпеки в літній період 2020 року
Забезпечення проведення регулярних спостережень протягом кварталу управління з питань цивільного
щодо розвитку несприятливих погодних умов і своєчасне
захисту
населення
облдерждоведення їх до місцевих органів виконавчої влади і
адміністрації
населення, попередження про небезпечні явища та
організація оповіщення населення
Організація взаємодії місцевих органів виконавчої влади протягом кварталу управління
регіонального
з
органами
місцевого
самоврядування
щодо
розвитку,
інфраструктури
та
впорядкування зовнішнього вигляду зупинок на дорогах
дорожнього
господарства
загального користування
облдержадміністрації
Надання методичної допомоги з питань технічної протягом кварталу управління з питань цивільного
інвентаризації захисних споруд цивільного захисту в
захисту
населення
облдержобласті
адміністрації спільно з органами
місцевого самоврядування
Надання практичної та методичної допомоги органам протягом кварталу служба у справах дітей облдержмісцевого самоврядування щодо виконання делегованих
адміністрації
повноважень стосовно соціально-правового захисту
дітей
Організація виїзних днів прийому громадян за місцем протягом кварталу відділ
роботи із зверненнями
проживання
головою
та
заступниками
голови
(за окремим
громадян
апарату
облдержоблдержадміністрації
графіком)
адміністрації
Надання методичної і практичної допомоги органам протягом кварталу управління житлово-комунального
місцевого самоврядування з питань розроблення
господарства та енергозбереження
місцевих програм з підтримки населення щодо заходів з
облдержадміністрації
енергозбереження
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Надання методичної і практичної допомоги органам
місцевого самоврядування з питань виготовлення
проєктної документації на реконструкцію об’єктів галузі
житлово-комунального господарства
Проведення перевірок умов утримання і виховання дітей
у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, спеціальних установах і
закладах соціального захисту для дітей усіх форм
власності, сім’ях опікунів та піклувальників, прийомних
сім’ях та дитячих будинках сімейного типу
Фінансування головних розпорядників коштів обласного
бюджету на утримання установ, які фінансуються з
обласного бюджету, трансфертів з державного та
місцевих бюджетів
Організаційно-методична допомога органам місцевого
самоврядування з питань виготовлення проектної
документації на реконструкцію об’єктів будівельної
галузі
Організація взаємодії місцевих органів виконавчої влади
з органами місцевого самоврядування щодо виконання
заходів мобілізаційної роботи
Надання методичної та практичної допомоги з питань
архівної справи архівним відділам, секторам виконавчих
комітетів місцевих рад
Здійснення контролю за виконанням Програми захисту
населення і територій області від надзвичайних ситуацій
техногенного
та
природного
характеру
на
2018-2022 роки

протягом кварталу управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
протягом кварталу служба у справах дітей облдержадміністрації

протягом кварталу департамент фінансів
адміністрації

облдерж-

протягом кварталу управління містобудування та
архітектури облдержадміністрації
протягом кварталу відділ
мобілізаційної
роботи
апарату облдержадміністрації
протягом кварталу державний архів області
протягом кварталу управління з питань цивільного
захисту
населення
облдержадміністрації спільно з органами
місцевого самоврядування
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21.

22.

Надання практичної допомоги з організації роботи із протягом кварталу відділ роботи із зверненнями
зверненнями
громадян
органам
місцевого
громадян
апарату
самоврядування
облдержадміністрації
Участь у засіданнях сесій місцевих рад, їх виконавчих протягом кварталу відповідальні
працівники
органів, в обласних і зональних нарадах-семінарах з
(за окремим
структурних
підрозділів
питань роботи органів місцевого самоврядування,
графіком)
облдержадміністрації (за галузевим
життєдіяльності територій
принципом)
V. Заходи структурних підрозділів облдержадміністрації

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Відеонарада з відповідальними спеціалістами та
керівниками установ агропромислової сфери щодо
проведення господарствами області посіву ярих і догляду
за посівами озимих культур
Засідання атестаційної комісії управління охорони
здоров’я
облдержадміністрації
на
присвоєння
кваліфікаційної категорії лікарям
Відеонарада з питань впровадження програм щодо
підтримки та розвитку садівництва в області
Формування балансів попиту і пропозиції основних
продуктів харчування на квітень-червень 2020 року
Відеонарада з питань догляду за посівами озимих та
проведення посіву ярих культур із застосуванням
інтенсивних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій
вирощування сільськогосподарських культур
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
з
міжнародною
участю
,,Європейські
стандарти
діагностики та лікування найпоширеніших захворювань
дитячого віку”

3 квітня

30 квітня,
28 травня,
25 червня
І декада квітня
І декада квітня,
травня, червня
ІІ декада квітня

5, 6 травня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я
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7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.

Обласна виставка творчих робіт учнів мистецьких шкіл
Тернопільщини „Творчість юних-2020”
Відкриття виставки з нагоди відзначення 75-ої річниці з
Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Заходи у закладах охорони здоров’я області, приурочені
Міжнародному дню медичної сестри
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
з
міжнародною участю ,,Актуальні питання вищої
медичної та фармацевтичної освіти”
Заходи у закладах охорони здоров’я області, приурочені
Всесвітньому дню травматолога
Науково-практична конференція з міжнародною участю
,,Current Trends in Pharmaceutical Chemistry and
Standardization of Medicines”
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
з
міжнародною участю ,,Симуляційне навчання в
додипломній і післядипломній підготовці лікарів.
SimCon – 2020”
Нарада з питань сертифікації насіння та реєстрації
сільськогосподарської техніки
Засідання комісії з присудження обласної премії
імені Івана Марчука в галузі образотворчого мистецтва
для обдарованих дітей Тернопільської області
Книжкова
виставка
„1939‒1945.
Пам’ятаємо,
перемагаємо” (до Дня пам’яті та примирення)
Виставка творчих робіт „Узори, народжені серцем” (до
Дня вишиванки)
Виставка фондових матеріалів з нагоди Міжнародного
дня музеїв

7 травня
8 травня
12 травня
14-15 травня
20 травня
25-26 травня
31 травня –
2 червня
І декада травня
I декада
травня
I декада
травня
II декада травня
II декада травня

управління культури облдержадміністрації
державний архів області
управління
охорони
облдержадміністрації
управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

управління
охорони
облдержадміністрації
управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

здоров’я

здоров’я

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
управління культури облдержадміністрації
управління культури
адміністрації
управління культури
адміністрації
управління культури
адміністрації

облдержоблдержоблдерж-
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19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.
31.

Концерт учнів мистецьких шкіл області – переможців
обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів.
Обласний
семінар
для
методистів
культурнопросвітницької роботи районних будинків культури
Книжкова виставка „Благословенне слово ̶ Мати” (до
Дня матері)
Книжкова виставка „Вкрадений Крим. Історія
депортації”

II декада травня

Тематична книжкова виставка „Славні сини України” (до
Дня Героїв)
Книжково-ілюстративна виставка „Україна та Європа:
спільне майбутнє” (до Дня Європи)
Організація та проведення обласної теренової гри
„Легенда УПА”
Проведення Всеукраїнської благодійної акції „Серце до
серця”
Збір заявок на придбання нової сільськогосподарської
техніки у 2020 році
Проведення
інвентаризації
щодо
кредиторської
заборгованості за програмами фінансової підтримки
сільськогосподарських підприємств за попередні роки
Проведення серії тренінгів для представників об’єднаних
територіальних громад щодо підготовки проєктних
заявок
Заходи у закладах охорони здоров’я області, приурочені
Міжнародному дню захисту дітей
Участь підприємств агропромислового комплексу
області у XXXІІ міжнародній виставці „Агро – 2020”

II декада травня

II декада травня
II декада травня
II декада травня

II декада травня
травень
травень
травень
травень
травень, червень
1 червня
2-5 червня

управління
адміністрації
управління
адміністрації
управління
адміністрації
управління
адміністрації

культури

облдерж-

культури

облдерж-

культури

облдерж-

культури

облдерж-

управління культури облдержадміністрації
управління культури облдержадміністрації
управління
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації
управління
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
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32.
33.
34.
35.
36.

37.

38.

39.

40.
41.

II Всеукраїнська науково-практична конференція
,,Мовна комунікація: наука, культура, медицина”
Мистецька академія „Дні Пінзеля в Бучачі”

4-5 червня

Науково-практична конференція ,,Здобутки клінічної та
експериментальної медицини”
Заходи у закладах охорони здоров’я області, приурочені
Всесвітньому дню донора крові
Засідання координаційної ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ – інфекції/СНІДУ в Тернопільській
області
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
з
міжнародною участю ,,Актуальні питання діагностики,
лікування, раціональної фармакотерапії, профілактики та
реабілітації у практиці сімейного лікаря”
Засідання координаційної групи для вирішення
нагальних питань протидії наркоманії та боротьби з
незаконним
розповсюдженням
наркотиків
в
Тернопільській області
Засідання конкурсної комісії щодо надання фінансової
підтримки
сільськогосподарським
обслуговуючим
кооперативам за рахунок коштів з обласного бюджету
Нарада з питань завершення посіву ярих культур під
урожай 2019 року
Нарада з відповідальними працівниками управлінь
агропромислового розвитку райдержадміністрацій та
керівниками установ агропромислового розвитку з
питань підготовки до жнив в 2020 року

12 червня

5-7 червня

14 червня
24 червня

управління
охорони
облдержадміністрації
управління культури
адміністрації
управління
охорони
облдержадміністрації
управління
охорони
облдержадміністрації
управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я
облдержздоров’я
здоров’я
здоров’я

25-26 червня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

30 червня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

І декада червня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

І декада червня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

І декада червня
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42.

43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.

51.

52.

Нарада щодо стану забезпечення пальним для потреб
сільськогосподарських товаровиробників на проведення
збирання ранніх зернових культур
Тематична книжкова виставка „Збережемо майбутнє” (до
Міжнародного дня захисту дітей)
Круглий стіл для режисерів області та методистів
театрального жанру
Обласний пленер-практикум для художників-аматорів
„Сонячна палітра”
Виставка дитячих малюнків „Світ очима дитини”
Тематична книжкова виставка „Від Конституції Пилипа
Орлика ‒ до Конституції незалежної України” до Дня
Конституції України
Комплексний
моніторинг
показників
готовності
господарств до проведення жнив
Проведення Дня поля на базі кращих господарств
області
Засідання регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при
обласній державній адміністрації
Семінар щодо впровадження нормативно-правових актів
для осіб, відповідальних за діловодство, архів установ,
організацій та підприємств всіх форм власності, що є
джерелами формування Національного архівного фонду
України
Засідання атестаційної комісії управління охорони
здоров’я
облдержадміністрації
на
присвоєння
кваліфікаційної категорії медичному персоналу

І декада червня
I декада
червня
II декада
червня
II декада
червня
II декада
червня
III декада
червня
ІІІ декада червня
червень
червень
червень

щовівторка,
щочетверга

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
управління
адміністрації
управління
адміністрації
управління
адміністрації
управління
адміністрації
управління
адміністрації

культури

облдерж-

культури

облдерж-

культури

облдерж-

культури

облдерж-

культури

облдерж-

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

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я
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53.
54.

55.

56.

57.

58.

59.
60.

61.

Проведення засідань експертно-перевірної комісії
державного архіву області
Нарада з головними спеціалістами – інженерами з
охорони праці управлінь агропромислового розвитку
райдержадміністрацій з питань дотримання вимог
нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної
безпеки сільськогосподарськими підприємствами при
проведенні польових робіт у 2020 році
Розроблення
„Комплексної
програми
розвитку
агропромислового комплексу Тернопільської області на
2021-2025 роки”
Організаційна робота щодо створення в області
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та
розвитку фермерських господарств
Розроблення обласної цільової програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі
„Власний дім” на 2021-2025 роки
Виїзні наради в районах області з питань роз’яснення
земельної
реформи,
напрямів
підтримки
агропромислового комплексу у 2020 році, безпечності та
якості харчових продуктів
Моніторинг проведення комплексу весняно-польових
робіт
Семінар-навчання
за
участю
представників
сільськогосподарських підприємств та фермерських
господарств з питань аналізу впливу введення в обіг
аграрних розписок у Тернопільській області
Проведення комплексних перевірок архівних відділів
Зборівської та Шумської райдержадміністрацій

щомісячно

державний архів області

протягом кварталу департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

протягом кварталу департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
протягом кварталу департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
протягом кварталу департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
протягом кварталу департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
протягом кварталу

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
протягом кварталу департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
протягом кварталу державний архів області
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62.

63.
64.
65.

66.
67.
68.

69.

70.

71.

Проведення перевірок роботи служб діловодства,
експертних комісій та архівних підрозділів юридичних
осіб – джерел формування Національного архівного
фонду України
Проведення нарад за хірургічним, терапевтичним,
педіатричним та іншими напрямами з лікарями області
Курси підвищення кваліфікації керівних і педагогічних
кадрів
Засідання комісії з розгляду реєстрів погодження
позичальників на часткове відшкодування відсоткових
ставок за кредитами банків для суб’єктів малого та
середнього підприємництва
Наради з питань проведення спортивно-масових заходів

протягом кварталу державний архів області

протягом кварталу управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
протягом кварталу управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
протягом кварталу департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації

протягом кварталу управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
ради протягом кварталу державний архів області

Проведення
засідання
науково-методичної
державного архіву області
Засідання обласної комісії з питань реалізації житлових протягом кварталу управління житлово-комунального
прав мешканців гуртожитків
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
Засідання Регіональної ради з питань створення та протягом кварталу управління житлово-комунального
забезпечення функціонування об’єднань співвласників
господарства та енергозбереження
багатоквартирних будинків
облдержадміністрації
Засідання ради церков при обласній державній протягом кварталу управління з питань внутрішньої
адміністрації
політики, релігій та національностей облдержадміністрації
Інформаційно-просвітницькі
заходи
з
питань протягом кварталу управління сім’ї та молоді
попередження насильства в сім’ї та жорстокого
облдержадміністрації
поводження з дітьми
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72.

73.

74.

75.
76.

77.

78.

Сприяння у розробленні та впровадженні нових протягом кварталу управління туризму облдержтуристичних маршрутів історико-краєзнавчої, історикоадміністрації
релігієзнавчої, молодіжної, природничої та іншої
тематики, в тому числі транскордонних туристичних
маршрутів
Проведення нарад у режимі відеоконференції з головами
щотижнево
керівництво облдержадміністрації,
районних державних адміністрацій та головами протягом кварталу відділ
інформаційнооб'єднаних територіальних громад
комп’ютерного
забезпечення
апарату облдержадміністрації
Підготовка
та
проведення
нарад
з
питань
щоп’ятниці
управління капітального будівексплуатаційного утримання автомобільних доріг
ництва; регіонального розвитку,
державного та місцевого значення
інфраструктури та дорожнього
господарства
облдержадміністрації
Навчання працівників структурних підрозділів апарату
щомісяця
відділ управління персоналом
облдержадміністрації
апарату облдержадміністрації
Консультування багатодітних сімей у сільських протягом кварталу управління сім’ї
та молоді
населених пунктах районів області з питань соціального
облдержадміністрації
захисту
Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення при необхідності департамент економічного розвитку і
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм
торгівлі облдержадміністрації
та проєктів регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку
Засідання обласної видавничої ради Тернопільської протягом кварталу управління з питань внутрішньої
обласної державної адміністрації та Тернопільської
політики,
релігій
та
обласної ради
національностей
облдержадміністрації
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79.
80.

81.
82.
83.
84.
85.

86.

87.
88.

Проведення засідань науково-технічних рад установ
природно-заповідного фонду
Організаційне
забезпечення
робіт
щодо
експлуатаційного утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення
Здійснення технічного нагляду на об’єктах будівництва
та здача їх в експлуатацію
Проведення
просвітницьких
заходів
з
питань
профорієнтації та працевлаштування молоді
Проведення корекційних програм щодо попередження
насильства в сім’ї
Засідання обласної молодіжної ради

протягом кварталу управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
протягом кварталу управління
капітального
будівництва облдержадміністрації
протягом кварталу управління
капітального
будівництва облдержадміністрації
протягом кварталу управління сім’ї та молоді
облдержадміністрації
протягом кварталу управління сім’ї та молоді
облдержадміністрації
протягом кварталу управління сім’ї та молоді
облдержадміністрації
при необхідності управління
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації

Організація та проведення засідання конкурсного
комітету з визначення переможців на право здійснення
перевезення пасажирів автомобільним транспортом на
міжміських та приміських автобусних маршрутах
загального користування, які не виходять за межі
території Тернопільської області (внутрішньообласні
маршрути)
Засідання
регіональної
ради
підприємців
при протягом кварталу департамент
економічного
облдержадміністрації
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації
Засідання громадської ради при управлінні екології та протягом кварталу управління екології та природних
природних ресурсів облдержадміністрації
ресурсів облдержадміністрації
Засідання громадської ради з питань молодіжної протягом кварталу управління сім’ї та молоді
політики
облдержадміністрації
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89.

90.

91.

92.
93.

94.

95.

96.

97.
98.

Перевірки підприємств, установ та організацій усіх форм протягом кварталу служба у справах дітей облдержвласності щодо дотримання законодавства про працю
адміністрації
дітей
Проведення засідання територіальної комісії з питань протягом кварталу управління житлово-комунального
узгодження заборгованості з різниці в тарифах
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
Проведення засідання ліцензійних комісій з питань протягом кварталу управління житлово-комунального
видачі ліцензій на здійснення господарської діяльності з
господарства та енергозбереження
надання послуг теплопостачання, водопостачання та
облдержадміністрації
водовідведення суб’єктами господарювання
Підготовка та проведення конкурсів на зайняття протягом кварталу відділ управління персоналом
вакантних посад державних службовців
апарату облдержадміністрації
Проведення засідання комісії з питань контролю за протягом кварталу управління житлово-комунального
розрахунками за спожиті енергоносії
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
Засідання обласної міжвідомчої координаційної ради з протягом кварталу управління сім’ї та молоді
питань сім’ї, демографічного розвитку та протидії
облдержадміністрації
торгівлі людьми
Організація оздоровлення та відпочинку дітей в протягом кварталу управління сім’ї та молоді
„Українському дитячому центрі „Молода гвардія”,
облдержадміністрації
дитячому оздоровчому закладі „Артек”
Засідання громадської ради при облдержадміністрації
протягом кварталу управління з питань внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
Засідання Ради підтримки учасників антитерористичної протягом кварталу департамент соціального захисту
операції при обласній державній адміністрації
населення облдержадміністрації
Організаційне забезпечення проведення спортивних протягом кварталу управління фізичної культури та
змагань з різних видів спорту
спорту облдержадміністрації
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99.

100.

101.

102.

103.

104.
105.

106.

Здійснення правової експертизи проєктів розпоряджень,
доручень голови облдержадміністрації, договорів,
ініціативних листів
Проведення засідань атестаційної комісії з атестації
тренерів
(тренерів-викладачів)
для
присвоєння
кваліфікаційної категорії
Заходи щодо підтримки сімей з числа внутрішньо
переміщених осіб, учасників антитерористичної операції,
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу
Засідання комісії щодо попереднього розгляду питань,
пов’язаних з нагородженням державними нагородами,
відзнаками і почесними званнями України
Засідання обласної тимчасової комісії з питань
погашення
заборгованості
із
заробітної
плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат
Огляди, публікації, експонування документальних
виставок з відзначення пам’ятних та ювілейних дат
Надання
методичної
допомоги
Тернопільському
обласному центру соціально-психологічної допомоги
„Родина”
Організаційно-методична підготовка до проведення
фольклорно-мистецьких свят, фестивалів, виставок,
конкурсів, ювілеїв у закладах культури

протягом кварталу юридичний
відділ
облдержадміністрації

апарату

протягом кварталу управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
протягом кварталу обласний центр соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді
протягом кварталу відділ управління персоналом
апарату облдержадміністрації
протягом кварталу департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації
протягом кварталу державний архів області
протягом кварталу обласний центр соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді
протягом кварталу управління культури облдерж(за окремим
адміністрації,
планом)
райдержадміністрації, виконавчі
комітети
Бережанської,
Кременецької, Тернопільської та
Чортківської міських рад
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107. Засідання колегій структурних підрозділів обласної
державної адміністрації (за окремими планами згідно з
положеннями
про
структурні
підрозділи
облдержадміністрації)
108. Інформування центральних органів виконавчої влади про
проведення повторних, проміжних виборів депутатів
місцевих рад, позачергових виборів сільських, селищних,
міських голів
109. Засідання комісій, робочих груп, рад, організаційних
комітетів та інших консультативно-дорадчих органів
облдержадміністрації (згідно із затвердженими планами
роботи)
110. Організація роботи „гарячих” телефонних ліній обласної
державної адміністрації
111.

112.
113.

114.

протягом кварталу керівництво облдержадміністрації,
структурні підрозділи облдержадміністрації
протягом кварталу організаційний відділ та відділ
(у випадку їх
адміністрування
Державного
призначення)
реєстру
виборців
апарату
облдержадміністрації
протягом кварталу керівництво облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації

протягом кварталу
(за окремим
графіком)
Організація та проведення брифінгів, прес-конференцій протягом кварталу
за
участю
голови
та
заступників
голови
облдержадміністрації
Надання
методико-консультаційних
послуг протягом кварталу
представникам туристичної галузі
Виконання робіт з розширення мережі природно- протягом кварталу
заповідного фонду, формування екологічної мережі,
збереження видів флори і фауни, що підлягають
особливій охороні
Організаційна робота з виконання завдань, заходів, протягом кварталу
доручень, визначених нормативно-правовими актами
законодавства, Президента України, Кабінету Міністрів
України, Верховної Ради України, інших центральних
органів виконавчої влади, обласної ради

відділ роботи із зверненнями
громадян
апарату
облдержадміністрації
відділ взаємодії із засобами
масової
інформації
облдержадміністрації
управління туризму облдержадміністрації
управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
керівництво облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації
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115. Обласні культурно-масові заходи, академії, науковопрактичні конференції, ювілеї, свята, фестивалі,
виставки, конкурси, акції, місячники, ігри, огляди,
марафони, змагання, олімпіади, зустрічі за „круглим
столом”, семінари-тренінги, тематичні лекції
116. Організаційні заходи з підготовки до представлення
потенціалу області у міжнародних, регіональних,
всеукраїнських, обласних виставках, конференціях,
ярмарках, фестивалях, форумах, асамблеях у рамках
міжрегіонального співробітництва області
117. Наради
керівників
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів Бережанської, Кременецької,
Тернопільської
і
Чортківської
міських
рад,
територіальних органів влади вищого рівня, установ та
організацій з вирішення завдань поточної роботи
118. Надання організаційно-методичної допомоги для
забезпечення організаційно-правових умов соціальноправового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
119. Організаційно-методична робота з напрацювання та
підготовки до затвердження обласною радою цільових
галузевих програм

протягом кварталу керівники структурних підрозділів
(за окремим
облдержадміністрації
планом)
протягом кварталу керівники структурних підрозділів
(за окремим
облдержадміністрації
планом)
протягом кварталу керівництво облдержадміністрації,
(за окремим
організаційний відділ апарату
планом)
облдержадміністрації

протягом кварталу служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

протягом кварталу заступники
голови
облдержадміністрації,
керівники
структурних
підрозділів
облдержадміністрації
120. Наповнення та поновлення сторінки новин офіційного протягом кварталу відділ взаємодії із засобами
веб-сайту облдержадміністрації
масової
інформації
облдержадміністрації
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VI. Закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення сесії обласної ради,
розпорядження голови облдержадміністрації, хід виконання яких контролюватиметься у ІІ кварталі 2020 року
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Назва документа

Дата виконання

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)”
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 24.12.2019 № 29 п.6.1 „Про заходи з протидії
нелегальному обігу пального”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
15.11.2017 № 821-р „Про затвердження плану заходів з
реалізації Концепції реформи фінансування системи
охорони здоров'я на період до 2020 року”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
10.07.2019 № 588-р „Про схвалення Стратегії розвитку
експорту продукції сільського господарства, харчової та
переробної промисловості України на період до
2026 року”
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2018
№ 512 „Деякі питання реалізації пілотного проекту із
надання при народженні дитини одноразової натуральної
допомоги ,,пакунок малюка”
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019
№ 68 ,,Деякі питання надання послуги з догляду за
дитиною до трьох років „муніципальна няня”

щотижня

щотижня
до 5 квітня

Відповідальний
за подання інформації
управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації

до 5 квітня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

щомісяця
до 10 числа

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

щомісяця
до 10 числа

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

24

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2018
№ 237 „Деякі питання надання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова
українська школа”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
28.08.2017 № 560-р „Про затвердження плану заходів
щодо
реалізації
Концепції
розвитку
системи
громадського здоров’я”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
30.01.2019 № 37-р „Про затвердження плану заходів
щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних
послуг в Україні на 2019-2020 роки”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
13.12.2017 № 903-р „Про затвердження плану заходів на
2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації
державної політики у сфері реформування загальної
середньої освіти „Нова українська школа”
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018
№ 435 „Про затвердження Державної програми
підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на
період до 2020 року”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
22.08.2018 № 617-р „Про затвердження плану заходів з
реалізації Концепції розвитку електронного урядування в
Україні”
Резолюція Прем’єр-міністра України до Закону України
від 14.11.2019 № 294-ІХ „Про Державний бюджет
України на 2020 рік”

до 10 квітня

управління
освіти
облдержадміністрації

до 10 квітня

управління
охорони
облдержадміністрації

до 10 квітня

департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації

до 10 квітня

управління
освіти
облдержадміністрації

до 10 квітня

управління
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації
відділ
інформаційнокомп'ютерного
забезпечення
апарату облдержадміністрації

до 10 квітня

до 10 квітня

департамент
облдержадміністрації

і

науки

здоров’я

і

науки

фінансів

25

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
29.01.2020 № 111-р „Про затвердження плану заходів
щодо реалізації Концепції розвитку системи екстреної
медичної допомоги”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
06.03.2019 № 116-р „Про затвердження Національного
плану дій щодо боротьби із стійкістю до протимікробних
препаратів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.2019
№ 319 „Деякі питання надання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів,
спрямованих на підвищення якості освіти”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
12.02.2020 № 110-р „Деякі питання фінансування у
2020 році оснащення закладів загальної середньої та
професійної
(професійно-технічної)
освіти,
що
забезпечують здобуття повної загальної середньої
освіти”
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2020
№ 104 „Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 925”
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020
№ 179 „Деякі питання надання субвенції з державного
бюджету
місцевим
бюджетам
на
покращення
соціального захисту окремих категорій педагогічних
працівників закладів загальної середньої освіти у
2020 році”

до 10 квітня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

до 10 квітня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

до 10 квітня

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

щомісяця
до 10 числа

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

щомісяця
до 10 числа

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

до 10 квітня

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

26

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2020
№ 100 „Деякі питання надання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми
„Спроможна школа для кращих результатів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015
№ 196 „Деякі питання державного фонду регіонального
розвитку”
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 щодо погашення заборгованості із
заробітної плати”
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”
Указ Президента України від 30.09.2019 № 721/2019
„Про деякі питання забезпечення прав та законних
інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, розвитку та підтримки сімейних форм
виховання дітей”

щомісяця
до 10 числа

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

щомісяця
до 15 числа
та до 1 травня
щомісяця
до 15 числа

департамент економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації

щомісяця
до 15 числа

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 15 квітня

управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації

до 15 квітня

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

27

26.

27.

28.

29.

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”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019
№ 552 „Деякі питання виплати державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім’ях за принципом ,,гроші ходять за
дитиною”, оплати послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки
малих групових будинків”
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007
№ 106 ,,Про затвердження Порядку розроблення та
виконання державних цільових програм”
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 25.07.2005 № 37 ,,Про підсумки соціальноекономічного розвитку України в І півріччі 2005 року”

щомісяця
до 15 числа

служба
у
справах
облдержадміністрації

щомісяця
до 15 числа

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 15 квітня

департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації
організаційний відділ апарату
облдержадміністрації

до 15 квітня

дітей

28

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
27.11.2019 № 1335-р „Про затвердження плану заходів з
реалізації Національної стратегії реформування системи
юстиції щодо дітей на період до 2023 року”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
03.03.2020 № 202-р „Про затвердження плану заходів на
2020 рік з реалізації Стратегії подолання бідності”
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020
№ 204 „Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для
реалізації пілотного проекту ,,Розвиток соціальних
послуг”
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”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
19.08.2015 № 898-р „Питання забезпечення учасників
антитерористичної операції та сімей загиблих учасників
антитерористичної операції земельними ділянками”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
13.10.2017 № 732-р „Про затвердження плану заходів із
впровадження систем енергетичного менеджменту в
бюджетних установах”
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”

до 15 квітня

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

до 15 квітня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

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

до 20 квітня

управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

щомісяця
до 25 числа

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

29

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
27.11.2019 № 1415-р „Про схвалення Державної стратегії
у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та
вірусним гепатитам на період до 2030 року”
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2020
№ 35 „Про реалізацію експериментального проекту щодо
проведення щокварталу моніторингу та оцінки
ефективності діяльності голів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій”
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000
№ 1907 „Про моніторинг стану здоров’я населення,
діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони
здоров’я”
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015
№ 856 „Про затвердження Порядку та Методики
проведення моніторингу та оцінки результативності
реалізації державної регіональної політики” п.7 абзац 2
План організації виконання Указу Президента України
від 20.09.2019 №713 „Про невідкладні заходи щодо
забезпечення економічного зростання, стимулювання
розвитку регіонів та запобігання корупції”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
01.08.2012 № 692-р „Про затвердження переліку
квазіфіскальних операцій і органів влади (управління),
відповідальних за проведення оцінки можливого впливу
таких операцій на показники бюджету”

до 25 квітня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

до 29 квітня

департамент
економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації

до 30 квітня

управління
охорони
облдержадміністрації

до 1 травня

департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації

до 1 травня

департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації

до 1 травня

департамент
облдержадміністрації

здоров’я

фінансів

30

43.

44.

45.
46.

47.

48.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
24.07.2013 № 669-р „Про затвердження плану заходів
щодо виконання регіональних та місцевих програм
підвищення енергоефективності”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
06.04.2011 № 292-р „Питання оптимізації кількості
бюджетних програм”
Указ Президента України від 18.05.2019 № 286/2019
„Про Стратегію національно-патріотичного виховання”
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”
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”
Указ Президента України від 05.03.2002 № 217/2002
„Про Порядок здійснення зовнішніх зносин Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими
державними адміністраціями”

Керівник апарату адміністрації
Світлана Беспоповцева
Михайло Григор’єв

до 1 травня

управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

до 1 червня

департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації
управління сім’ї та молоді
облдержадміністрації
департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 18 червня
до 20 червня

до 30 червня

до 1 липня

управління сім’ї та
облдержадміністрації

молоді

управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації

Віталій СІКІРИНСЬКИЙ

