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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
____________№______________

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

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

І. Засідання колегії обласної державної адміністрації

1.

2.

3.
4.

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком
денним:
Про стан виконання обласного бюджету за 9 місяців
2020 року

Про підсумки роботи із зверненнями громадян, які
надійшли в обласну державну адміністрацію за 9 місяців
2020 року
Про стан реалізації програми медичних гарантій у галузі
охорони здоров’я в період пандемії COVID-19
Про стан та перспективи розвитку фізичної культури та
спорту в області

жовтень

жовтень
жовтень
жовтень

департамент
фінансів
облдержадміністрації спільно з
Головним управлінням державної
податкової служби України у
Тернопільській області
відділ роботи із зверненнями
громадян
апарату
облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
державний архів Тернопільської
області
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5.

6.

Про стан збереження
документів Національного
архівного фонду в державному архіві Тернопільської
області
та
архівних
відділах,
секторах
райдержадміністрацій
Про проєкт обласного бюджету на 2021 рік

жовтень

управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації

листопад

департамент
фінансів
облдержадміністрації
служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації,
Головне
управління Національної поліції в
області

7.

Про стан роботи щодо соціально-правового захисту
дітей, профілактики правопорушень та злочинності у
дитячому середовищі

листопад

8.

Про виконання заходів Програми збереження культурної
спадщини Тернопільської області на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради від
03 березня 2016 року № 108
Про стан виконання у 2020 році завдань, визначених
розпорядженням
голови
обласної
державної
адміністрації від 28 лютого 2019 року № 103-од ,,Про
реалізацію на території області Національної стратегії
управління відходами в Україні до 2030 року”
Про організацію та проведення заходів для дітей області
з нагоди новорічно-різдвяних свят
Про план роботи облдержадміністрації на 2021 рік

листопад

управління культури
державної адміністрації

грудень

управління екології та природних
ресурсів
обласної
державної
адміністрації

грудень

управління сім’ї та
облдержадміністрації
організаційний відділ
облдержадміністрації

9.

10.
11.

грудень

обласної

молоді
апарату

II. Сесія обласної ради
Сесія обласної ради

згідно з планом
роботи обласної
ради

заступники
голови,
керівник
апарату
облдержадміністрації
згідно з розподілом обов’язків
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ІII. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

Підбиття підсумків Всеукраїнської благодійної акції
,,Серце до Серця”
Заходи з нагоди святкування Дня працівників освіти

1-9 жовтня
І декада жовтня

Відкриття 90-го ювілейного театрального сезону
прем’єрою вистави А. Крима „46 моментів щастя”
Організація та проведення урочистого вручення
почесного звання ,,Мати-героїня” матерям області
Заходи до Дня захисника України, Дня Українського
козацтва, свята Покрови Пресвятої Богородиці та
78-ї річниці створення Української Повстанської Армії

11 жовтня

Урочисті заходи до Дня працівників харчової
промисловості
Виставка творчих робіт студентів Інституту мистецтв
Тернопільського
національного
університету
ім. В. Гнатюка
Проведення спортивних заходів „Спорт для всіх –
радість життя” з нагоди Міжнародного Дня людей
похилого віку
Урочисті заходи до Дня працівників сільського
господарства
Заходи в навчальних закладах області з нагоди
відзначення Дня української писемності
Заходи
в
навчальних
закладах,
приурочені
Міжнародному Дню студента

16 жовтня

12 жовтня
14 жовтня

жовтень

управління сім’ї та молоді
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління культури облдержадміністрації
управління сім’ї та молоді
облдержадміністрації
керівництво облдержадміністрації,
управління культури; з питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей
облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
управління культури облдержадміністрації

жовтень

управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації

13 листопада

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації

листопад
листопад
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12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

Заходи, присвячені проголошенню Західноукраїнської
Народної Республіки

листопад

керівництво облдержадміністрації,
управління культури; з питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей
облдержадміністрації
Заходи з відзначення Дня Гідності та Свободи
листопад
керівництво облдержадміністрації,
управління культури; з питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей
облдержадміністрації
Заходи з нагоди вшанування пам’яті жертв голодоморів
листопад
керівництво облдержадміністрації,
та політичних репресій
управління культури; з питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей
облдержадміністрації
Місячник пропаганди основних положень Конвенції
листопад
служба у справах дітей облдержОрганізації об’єднаних націй ,,Про права дитини”
адміністрації
Організація та проведення в області Міжнародного листопад, грудень управління
освіти
і
науки
конкурсу з української мови імені Петра Яцика
облдержадміністрації
Проведення І і ІІ етапів Всеукраїнських учнівських листопад, грудень управління
освіти
і
науки
олімпіад з навчальних предметів
облдержадміністрації
Проведення
міжнародного
мовно-літературного
грудень
управління
освіти
і
науки
конкурсу учнівської та студентської молоді імені
облдержадміністрації
Т.Г.Шевченка
Заходи з нагоди відзначення Дня Збройних Сил України
грудень
керівництво облдержадміністрації,
управління з питань внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
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20.
21.

22.

23.

24.
25.

Організація та проведення благодійної акції в
грудень
інтернатних закладах області ,,З турботою про дитину”
Обласна благодійна програма ,,Миколай дарує радість”
грудень
для дітей соціально-незахищених категорій до свята
Миколая на базі обласного театру актора і ляльки
Організація та проведення обласної благодійної
грудень
програми для багатодітних сімей області ,,Від Миколая
до Різдва”
Організація та проведення обласної благодійної
грудень
програми ,,Свято новорічної ялинки” для дітей
соціально-незахищених категорій
Святкові програми для дітей області з нагоди новорічних
грудень
та різдвяних свят
Відзначення професійних свят та пам’ятних дат
протягом кварталу

управління сім’ї та
облдержадміністрації
управління сім’ї та
облдержадміністрації

молоді
молоді

керівництво облдержадміністрації,
управління сім’ї та молоді
облдержадміністрації
керівництво облдержадміністрації,
управління сім’ї та молоді
облдержадміністрації
управління сім’ї та молоді
облдержадміністрації
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
1.
2.
3.

Проведення в населених пунктах області рейду ,,Урок”

І-ІІ декади жовтня служба у справах дітей облдержадміністрації
Проведення
вебінарів,
Zoom-конференцій
для
жовтень
служба у справах дітей облдержпрацівників служб у справах дітей, з питань усиновлення
адміністрації
Проведення
в
області
заходів
всеукраїнської жовтень, листопад служба у справах дітей облдержінформаційно-просвітницької кампанії щодо розвитку та
адміністрації
підтримки сімей патронатних вихователів
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Проведення обласної державно-громадської операції
,,Підліток. Зима. Канікули”
Забезпечення взаємодії керівників закладів, установ,
організацій, що надають відомості про виборців, та
органів ведення Державного реєстру виборців у процесі
періодичного
поновлення
персональних
даних
Державного реєстру виборців
Забезпечення контролю за виконанням органами ведення
Державного реєстру виборців статті 22 Закону України
,,Про Державний реєстр виборців”
Виконання основних організаційних заходів із
підготовки та проведення призначених місцевих виборів
25 жовтня 2020 року
Організаційно-методична робота з напрацювання та
підготовки до затвердження обласною радою цільових
галузевих програм
Здійснення контролю за виконанням плану заходів щодо
запобігання
виникненню
надзвичайних
ситуацій
техногенного та природного характеру і забезпечення
пожежної
безпеки
в
осінньо-зимовий
період
2020/2021 року
Забезпечення проведення регулярних спостережень
щодо несприятливих погодних умов і своєчасне
доведення їх до місцевих органів виконавчої влади і
населення, попередження про небезпечні явища та
організація оповіщення населення
Перевірка роботи та надання методичної допомоги
службам у справах дітей райдержадміністрацій та
об’єднаних територіальних громад в області

ІІІ декада грудня

служба у справах дітей облдержадміністрації
протягом кварталу відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату
облдержадміністрації
протягом кварталу відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату
облдержадміністрації
протягом кварталу відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату
облдержадміністрації
протягом кварталу керівництво облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації
протягом кварталу департамент з питань оборонної
роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
протягом кварталу департамент з питань оборонної
роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
протягом кварталу служба у справах дітей облдержадміністрації
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Надання практичної та методичної допомоги органам протягом кварталу служба у справах дітей облдержмісцевого самоврядування щодо виконання делегованих
адміністрації
повноважень стосовно соціально-правового захисту
дітей
Надання методичної допомоги з питань технічної протягом кварталу департамент з питань оборонної
інвентаризації захисних споруд цивільного захисту в
роботи,
цивільного
захисту
області
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
Підвищення
рівня
професійної
компетентності протягом кварталу Тернопільський регіональний центр
службовців місцевих органів виконавчої влади за
перепідготовки та підвищення
професійними та короткостроковими програмами (за
кваліфікації працівників органів
окремим графіком)
державної влади, органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ і організацій
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 департамент архітектури, містомісцевого самоврядування з питань розроблення
будування, житлово-комунального
місцевих програм з підтримки населення щодо заходів з
господарства та енергозбереження
енергозбереження
облдержадміністрації
Надання методичної і практичної допомоги органам протягом кварталу департамент архітектури, містомісцевого самоврядування з питань виготовлення
будування, житлово-комунального
проєктної документації на реконструкцію об’єктів галузі
господарства та енергозбереження
житлово-комунального господарства
облдержадміністрації
Організація взаємодії місцевих органів виконавчої влади протягом кварталу відділ
мобілізаційної
роботи
з органами місцевого самоврядування щодо виконання
апарату облдержадміністрації
заходів мобілізаційної роботи
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Здійснення контролю за виконанням Програми захисту протягом кварталу
населення і територій області від надзвичайних ситуацій
техногенного
та
природного
характеру
на
2018-2022 роки

департамент з питань оборонної
роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
Проведення перевірок умов утримання і виховання дітей протягом кварталу служба у справах дітей облдержу закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
адміністрації
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 протягом кварталу департамент фінансів облдержбюджету на утримання установ, які фінансуються з
адміністрації
обласного бюджету, трансфертів з державного та
місцевих бюджетів
Організаційно-методична допомога органам місцевого протягом кварталу департамент архітектури, містосамоврядування з питань виготовлення проєктної
будування, житлово-комунального
документації на реконструкцію об’єктів будівельної
господарства та енергозбереження
галузі
облдержадміністрації
Надання методичної та практичної допомоги з питань протягом кварталу державний архів області
архівної справи архівним відділам, секторам виконавчих
комітетів місцевих рад
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
органів, в обласних і зональних нарадах-семінарах з
(за окремим
питань роботи органів місцевого самоврядування,
графіком)
життєдіяльності територій

відповідальні
працівники
структурних
підрозділів
облдержадміністрації (за галузевим
принципом)
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1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

V. Заходи структурних підрозділів облдержадміністрації
Участь у тематичних онлайн семінарах з питань
29 вересня,
управління
міжнародного
підготовки програми прикордонного співробітництва
1 жовтня
співробітництва та фандрайзингу
INTERREG NEXT
Польща-Білорусь-Україна
на
облдержадміністрації
2021-2027 роки
Віртуальна виставка-презентація на тему: „Музика ‒ це
1 жовтня
управління культури облдержмова почуттів” до Міжнародного дня музики
адміністрації
Книжкова виставка на тему: „І музика торкається душі”
1 жовтня
управління культури облдерждо Міжнародного дня музики
адміністрації
Організація та проведення військово-патріотичного
2-4 жовтня
управління сім’ї та молоді
вишколу ,,Булава-2020” у селі Молотків Лановецького
облдержадміністрації
району
Публікації в інтернеті „Усе починається з учителя” до
3 жовтня
управління культури облдержДня працівників освіти
адміністрації
Участь у заході ,,День кар’єри ЄС – 2020” на базі
7 жовтня
управління
міжнародного
Тернопільського національного технічного університету
співробітництва та фандрайзингу
імені Івана Пулюя
облдержадміністрації
Книжково-ілюстративна виставка на тему: „Майстри
7 жовтня
управління культури облдержкольорового дивосвіту” до Дня художника
адміністрації
Організація та проведення турніру з пейнтболу серед
12 жовтня
управління сім’ї та молоді
молодіжних громадських організацій з нагоди
облдержадміністрації
відзначення Дня Захисника України
Виставка на тему: „Українська Повстанська Армія – слід
12 жовтня
управління культури облдержв історії” до річниці створення Української Повстанської
адміністрації
Армії
Організація та проведення міжрайонних змагань зі
12-14 жовтня
управління сім’ї та молоді
страйкболу, присвячених Дню захисника України, Дню
облдержадміністрації
Українського козацтва на території музейного комплексу
,,Лемківське село” Монастириського району
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11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.

Онлайн-вернісаж творчих робіт учнів мистецьких шкіл
області, приурочений святу Покрови Пресвятої
Богородиці
Фотодокументальна виставка на тему: „Українці – нація
героїв” до дня створення Української Повстанської Армії
Літературні читання на тему: „Лицар добра і краси” до
125-річчя від дня народження Володимира Гжицького,
українського письменника, уродженця Тернопільщини
Курбасівські читання на тему: „Тернопільські театральні
вечори – крок до великого мистецтва” до 105-річчя
заснування Лесем Курбасом театру „Березіль”
Проведення вуличної акції, приуроченої протидії
торгівлі людьми ,,Хода за свободу”
Проведення з асоціаціями пасічників відеоконференцій,
форумів на тему: „Розвиток галузі бджільництва”

12-14 жовтня

управління культури
адміністрації

облдерж-

13 жовтня

управління культури
адміністрації
управління культури
адміністрації

облдерж-

16 жовтня

управління культури
адміністрації

облдерж-

18 жовтня

управління сім’ї та молоді
облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

15 жовтня

30 жовтня,
27 листопада,
24 грудня
І декада жовтня

облдерж-

Нарада
з
відповідальними
працівниками
департамент
агропромислового
райдержадміністрацій з проблемних питань ходу
розвитку облдержадміністрації
проведення комплексу осінньо-польових робіт
Формування балансів попиту і пропозиції основних І декада жовтня, департамент
агропромислового
продуктів харчування на жовтень-грудень 2020 року
листопада, грудня розвитку облдержадміністрації
Тренінги щодо впровадження в області пілотного І, ІІ декади жовтня департамент
агропромислового
проєкту ,,Державний аграрний реєстр” спільно з
розвитку облдержадміністрації
Золотопотіцькою об’єднаною територіальною громадою
Бучацького району та Борсуківською об’єднаною
територіальною громадою Лановецького району
Проведення онлайн засідання обласної міжвідомчої ІІІ декада жовтня управління сім’ї та молоді
координаційної ради з питань сім’ї, демографічного
облдержадміністрації
розвитку та протидії торгівлі людьми
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21.

Участь у зборах посадових осіб, відповідальних за
планування та здійснення заходів цивільного захисту

жовтень

22.

жовтень

30.

Проведення атестації дитячих оздоровчих закладів
області
Майстер-клас з виготовлення сувенірів із природніх
матеріалів ,,Осінні мотиви”
Обласний заочний конкурс на кращу фотографію ,,Моя
Україна”
Виставка фондових матеріалів до 78-ї річниці створення
Української Повстанської Армії
Виставка фондових матеріалів до 102-ї річниці
утворення Західноукраїнської Народної Республіки
Книжково-ілюстративна виставка „Ніл Хасевич –
художник і воїн Української Повстанської Армії” до Дня
захисника України
Проведення обстеження зруйнованого скіфського
кургану в урочищі „Кринички” в с. Ланівці Борщівського
району
Дослідження перспективних спелеологічних об’єктів:
„Музейна”, „Вертикальна”, „Смикова яма”, „Сліпак”, що
знаходяться в карстовому масиві між селами БільчеЗолоте – Юр’ямпіль
Виставка „Дерев’яні церкви Лемківщини”

31.

Видання книги „Сакральна скульптура Тернопільщини”

жовтень

23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

жовтень
жовтень
жовтень
жовтень
жовтень

департамент з питань оборонної
роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
управління сім’ї та молоді
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління культури облдержадміністрації
управління культури облдержадміністрації
управління культури облдержадміністрації

жовтень

управління культури
адміністрації

облдерж-

жовтень

управління культури
адміністрації

облдерж-

жовтень

управління культури
адміністрації
управління культури
адміністрації

облдержоблдерж-
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32.
33.

34.

35.
36.

37.

38.
39.
40.
41.

Zoom-нарада з питань проведення щорічного оцінювання
жовтень
управління фізичної культури та
фізичної підготовленості населення
спорту облдержадміністрації
Нарада з питань проведення спортивно-масових заходів
жовтень
управління фізичної культури та
до свята Покрови Пресвятої Богородиці та річниці
спорту облдержадміністрації
створення Української Повстанської Армії
Нарада з питань проведення зональних змагань
жовтень
управління фізичної культури та
обласного етапу Всеукраїнського спортивно-масового
спорту облдержадміністрації
заходу серед дітей та юнацтва ,,Олімпійське лелеченя”
Zoom-нарада з питань проведення Спортивних ігор
жовтень
управління фізичної культури та
школярів Тернопільщини у 2020/2021 році
спорту облдержадміністрації
Виїзні наради з питань роз’яснення земельної реформи, жовтень, листопад департамент
агропромислового
створення фермерських господарств, впровадження
розвитку облдержадміністрації
Державного аграрного реєстру напрямів підтримки
агропромислового комплексу у 2020 році
Проведення командно-штабних тренувань з органами жовтень, листопад департамент з питань оборонної
управління і силами територіальної підсистеми Єдиної
роботи,
цивільного
захисту
державної системи цивільного захисту (із залученням
населення
та
взаємодії
з
евакуаційних органів)
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
Нарада з питань проведення обласних змагань з жовтень, листопад управління фізичної культури та
олімпійських і неолімпійських видів спорту
спорту облдержадміністрації
Атестація педагогічних працівників мистецьких шкіл
18 листопада
управління культури облдержобласті
адміністрації
Віртуальна виставка на тему: „Ціна хліба” до Дня памʼяті
19 листопада
управління культури облдержжертв голодоморів в Україні
адміністрації
Засідання координаційної ради з питань безпеки
листопад
управління
регіонального
дорожнього руху на автомобільному транспорті області
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації
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42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.

51.

Організація та проведення засідання конкурсного
листопад
управління
регіонального
комітету з визначення переможців на право здійснення
розвитку,
інфраструктури
та
перевезення пасажирів автомобільним транспортом на
дорожнього
господарства
міжміських та приміських автобусних маршрутах
облдержадміністрації
загального користування, які не виходять за межі
території Тернопільської області (внутрішньообласні
маршрути)
Онлайн конференція викладачів музично-теоретичних
листопад
управління культури облдерждисциплін мистецьких шкіл області
адміністрації
Онлайн конференція викладачів вокально-хорових
листопад
управління культури облдержвідділів мистецьких шкіл області
адміністрації
Обласна атестація майстрів народних художніх
листопад
управління культури облдержпромислів, умільців, художників-аматорів
адміністрації
Обласний онлайн конкурс вокалістів та хорових
листопад
управління культури облдержколективів імені Соломії Крушельницької
адміністрації
Виставка фондових матеріалів до Дня Гідності та
листопад
управління культури облдержСвободи
адміністрації
Фотодокументальна виставка на тему: „Хай не згасне
листопад
управління культури облдержсвічка пам’яті”, присвячена вшануванню пам’яті жертв
адміністрації
голодоморів в Україні
Наради з власниками бджолосімей з питань нарахування листопад, грудень департамент
агропромислового
дотацій фізичним особам та суб’єктам господарювання
розвитку облдержадміністрації
Інструктивно-методичні наради з питань реєстрації листопад, грудень управління
освіти
і
науки
учасників пробного тестування та на зовнішнє незалежне
облдержадміністрації
оцінювання у 2021 році
Проведення заходів в рамках акції ,,16 днів проти листопад, грудень управління
сім’ї та молоді
насильства”
облдержадміністрації, служба у
справах
дітей
облдержадміністрації
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Організація та проведення реколекції на тему:
,,Християнський патріотизм – любов до своєї
Батьківщини”
Засідання регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при
обласній державній адміністрації

21-23 грудня

Виставка
фондових
матеріалів
до
90-річчя
Тернопільського академічного обласного українського
драматичного театру імені Тараса Шевченка
Виставка різдвяних листівок

грудень

56.

Нарада щодо утримання вулично-дорожньої мережі
області

щоп’ятниці

57.

Засідання атестаційної комісії управління охорони
щовівторка,
здоров’я
облдержадміністрації
на
присвоєння
щочетверга
кваліфікаційної категорії середньому медичному
персоналу
Проведення засідань експертно-перевірної комісії
щомісяця
державного архіву області
Навчання працівників структурних підрозділів апарату
щомісяця
облдержадміністрації
Робочі поїздки в райони, об’єднані територіальні протягом кварталу
громади області з питань організації створення
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів,
розвитку фермерських господарств

52.

53.

54.

55.

58.
59.
60.

грудень

грудень

управління сім’ї та
облдержадміністрації

молоді

департамент з питань оборонної
роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
управління культури облдержадміністрації
управління культури облдержадміністрації
управління
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
державний архів області
відділ управління персоналом
апарату облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
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61.

62.
63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

Засідання комісії з визначення переліку підприємств з
метою надання фінансової підтримки для розвитку
садівництва
Моніторинг щодо забезпечення цукрової галузі області
сировиною та виробництва цукру заводами області
Відкриття
в
тестовому
режимі
інформаційноконсультативних пунктів для бізнесу в об’єднаних
територіальних громадах області
Проведення навчальних заходів для працівників
інформаційно-консультативних пунктів з бізнесу в
об’єднаних територіальних громадах та представників
підприємництва області
Проведення державної реєстрації, звірка відомостей
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань
Проведення селекторних нарад з керівниками органів
управління освітою райдержадміністрацій, об’єднаних
територіальних
громад,
директорами
закладів
інституційного догляду та виховання дітей
Засідання міжвідомчої робочої групи з питань
реформування закладів інституційного догляду та
виховання дітей при обласній державній адміністрації
Засідання атестаційної комісії управління охорони
здоров’я
облдержадміністрації
на
присвоєння
кваліфікаційної категорії лікарям
Надання практичної та методичної допомоги фізичним
та юридичним особам щодо надання дозволу для
розташування рекламних засобів поза межами населених
пунктів області

протягом кварталу департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
протягом кварталу департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
протягом кварталу департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації
протягом кварталу департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації
протягом кварталу управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей облдержадміністрації
протягом кварталу управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
протягом кварталу служба у справах дітей облдержадміністрації
протягом кварталу управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

протягом кварталу управління
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації
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70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.
77.

Моніторинг
стану
експлуатаційного
утримання протягом кварталу управління
регіонального
автомобільних доріг загального користування
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації
Участь у проведенні габаритно-вагового контролю протягом кварталу управління
регіонального
вантажних транспортних засобів
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації
Аналіз темпів проведення ремонтних робіт на протягом кварталу управління
регіонального
автомобільних дорогах державного значення області
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації
Моніторинг стану безпеки дорожнього руху на протягом кварталу управління
регіонального
автомобільних дорогах області
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації
Участь
у
проведенні
комісійного
обстеження протягом кварталу управління
регіонального
залізничних переїздів в області
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації
Проведення перевірок роботи служб діловодства, протягом кварталу державний архів області
експертних комісій та архівних підрозділів юридичних
осіб – джерел формування Національного архівного
фонду України
Проведення нарад за хірургічним, терапевтичним, протягом кварталу управління
охорони
здоров’я
педіатричним та іншими напрямами з лікарями області
облдержадміністрації
Курси підвищення кваліфікації керівних і педагогічних протягом кварталу управління
освіти
і
науки
кадрів
облдержадміністрації
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78.

79.
80.
81.

82.

83.

84.

85.

86.

Засідання комісії з розгляду реєстрів погодження протягом кварталу
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

департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації

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

Проведення
засідання
науково-методичної
державного архіву області
Засідання ради церков при обласній державній протягом кварталу управління з питань внутрішньої
адміністрації
політики, релігій та національностей облдержадміністрації
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
Інформаційно-просвітницькі
заходи
з
питань протягом кварталу управління сім’ї та молоді
попередження насильства в сім’ї та жорстокого
облдержадміністрації
поводження з дітьми
Проведення нарад у режимі відеоконференції з головами
щотижня
керівництво облдержадміністрації,
районних державних адміністрацій та головами протягом кварталу відділ
інформаційнооб'єднаних територіальних громад
комп’ютерного
забезпечення
апарату облдержадміністрації
Консультування багатодітних сімей у сільських протягом кварталу управління сім’ї та молоді
населених пунктах районів області з питань соціального
облдержадміністрації
захисту
Організаційне
забезпечення
робіт
щодо протягом кварталу управління
капітального
експлуатаційного утримання автомобільних доріг
будівництва облдержадміністрації
загального користування місцевого значення
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87.

88.
89.
90.
91.
92.

Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм
та проєктів регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку
Проведення засідань науково-технічних рад установ
природно-заповідного фонду
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

93.

Засідання обласної видавничої ради Тернопільської
обласної державної адміністрації та Тернопільської
обласної ради

94.

Засідання
регіональної
облдержадміністрації

95.

Засідання громадської ради при управлінні екології та
природних ресурсів облдержадміністрації
Підготовка та проведення конкурсів на зайняття
вакантних посад державних службовців
Здійснення правової експертизи проєктів розпоряджень,
доручень голови облдержадміністрації, договорів,
ініціативних листів

96.
97.

ради

підприємців

при

при необхідності

департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації

протягом кварталу управління екології та природних
ресурсів 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
протягом кварталу управління з питань внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
протягом кварталу департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації
протягом кварталу управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
протягом кварталу відділ управління персоналом
апарату облдержадміністрації
протягом кварталу юридичне управління апарату
облдержадміністрації
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Проведення засідання ліцензійних комісій з питань протягом кварталу департамент архітектури, містовидачі ліцензій на здійснення господарської діяльності з
будування, житлово-комунального
надання послуг теплопостачання, водопостачання та
господарства та енергозбереження
водовідведення суб’єктами господарювання
облдержадміністрації
99. Засідання громадської ради з питань молодіжної протягом кварталу управління сім’ї та молоді
політики
облдержадміністрації
100. Проведення засідання комісії з питань контролю за протягом кварталу департамент архітектури, місторозрахунками за спожиті енергоносії
будування, житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
101. Засідання громадської ради при облдержадміністрації
протягом кварталу управління з питань внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
102. Засідання Ради підтримки учасників антитерористичної протягом кварталу департамент соціального захисту
операції при обласній державній адміністрації
населення облдержадміністрації
103. Організаційне забезпечення проведення спортивних протягом кварталу управління фізичної культури та
змагань з різних видів спорту
спорту облдержадміністрації
104. Проведення засідань атестаційної комісії з атестації протягом кварталу управління фізичної культури та
тренерів
(тренерів-викладачів)
для
присвоєння
спорту облдержадміністрації
кваліфікаційної категорії
105. Заходи щодо підтримки сімей з числа внутрішньо протягом кварталу обласний центр соціальних служб
переміщених осіб, учасників антитерористичної операції,
для сім'ї, дітей та молоді
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу
106. Засідання комісії щодо попереднього розгляду питань, протягом кварталу відділ управління персоналом
пов’язаних з нагородженням державними нагородами,
апарату облдержадміністрації
відзнаками і почесними званнями України
107. Огляди, публікації, експонування документальних протягом кварталу державний архів області
виставок з відзначення пам’ятних та ювілейних дат
98.
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108. Засідання обласної тимчасової комісії з питань протягом кварталу департамент соціального захисту
погашення
заборгованості
із
заробітної
плати
населення облдержадміністрації
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат
109. Надання
методичної
допомоги
Тернопільському протягом кварталу обласний центр соціальних служб
обласному центру соціально-психологічної допомоги
для сім'ї, дітей та молоді
„Родина”
110. Організаційно-методична підготовка до проведення протягом кварталу управління культури облдержфольклорно-мистецьких свят, фестивалів, виставок,
(за окремим
адміністрації
спільно
з
конкурсів, ювілеїв у закладах культури
планом)
райдержадміністраціями, виконавчими комітетами Бережанської,
Кременецької, Тернопільської та
Чортківської міських рад
111. Засідання колегій структурних підрозділів обласної протягом кварталу керівництво облдержадміністрації,
державної адміністрації (за окремими планами згідно з
структурні підрозділи облдержположеннями
про
структурні
підрозділи
адміністрації
облдержадміністрації)
112. Засідання комісій, робочих груп, рад, організаційних протягом кварталу керівництво облдержадміністрації,
комітетів та інших консультативно-дорадчих органів
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації (згідно із затвердженими планами
облдержадміністрації
роботи)
113. Організація роботи „гарячих” телефонних ліній обласної протягом кварталу відділ роботи із зверненнями
державної адміністрації
(за окремим
громадян
апарату
графіком)
облдержадміністрації
114. Організація та проведення брифінгів, прес-конференцій протягом кварталу відділ взаємодії із засобами
за
участю
голови
та
заступників
голови
масової
інформації
облдержадміністрації
облдержадміністрації
115. Надання
методико-консультаційних
послуг протягом кварталу управління туризму облдержпредставникам туристичної галузі
адміністрації

22

116. Виконання робіт з розширення мережі природнозаповідного фонду, формування екологічної мережі,
збереження видів флори і фауни, що підлягають
особливій охороні
117. Організаційна робота з виконання завдань, заходів,
доручень, визначених нормативно-правовими актами
законодавства, Президента України, Кабінету Міністрів
України, Верховної Ради України, інших центральних
органів виконавчої влади, обласної ради
118. 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
119. Наповнення та поновлення сторінки новин офіційного
веб-сайту облдержадміністрації

протягом кварталу управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
протягом кварталу керівництво облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації
протягом кварталу керівники структурних підрозділів
(за окремим
облдержадміністрації
планом)

протягом кварталу відділ взаємодії із засобами
масової
інформації
облдержадміністрації
120. Організаційні заходи з підготовки до представлення протягом кварталу керівники структурних підрозділів
потенціалу області у міжнародних, регіональних,
(за окремим
облдержадміністрації
всеукраїнських, обласних виставках, конференціях,
планом)
ярмарках, фестивалях, форумах, асамблеях у рамках
міжрегіонального співробітництва області
121. Наради
керівників
структурних
підрозділів протягом кварталу керівництво облдержадміністрації,
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
(за окремим
організаційний відділ апарату
виконавчих комітетів Бережанської, Кременецької,
планом)
облдержадміністрації
Тернопільської
і
Чортківської
міських
рад,
територіальних органів влади вищого рівня, установ та
організацій з вирішення завдань поточної роботи
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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 ІV кварталі 2020 року
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

Назва документа

Дата виконання

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020
№ 211 „Про запобігання поширенню на території
України коронавірусу COVID-19”
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020
№ 641 „Про встановлення карантину та запровадження
посилених протиепідемічних заходів на території із
значним поширенням гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 24.12.2019 № 29 п.6.1 „Про заходи з протидії
нелегальному обігу пального”

щодня

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020
№ 623 „Про виділення коштів для здійснення доплат до
заробітної плати медичним та іншим працівникам
закладів охорони здоров’я, які надають медичну
допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та
тим, що забезпечують життєдіяльність населення”
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”

щодня

щотижня

до 2 жовтня

до 5 жовтня

Відповідальний
за подання інформації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
департамент з питань оборонної
роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

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 виплат та щомісячного оприлюднення в ЗМІ
щодо погашення заборгованості із зарплати
План організації виконання Указу Президента України
від 18.05.2019 286/2019 „Про Стратегію національнопатріотичного виховання”
План організації виконання Указу Президента України
від 09.07.2019 № 511/2019 „Про деякі заходи щодо
збереження лісів та раціонального використання лісових
ресурсів”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
22.07.2020 № 916-р „Про затвердження плану заходів з
підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу
України до осінньо-зимового періоду 2020/21 року та
його проходження”
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2020
№ 331 „Про невідкладні заходи щодо забезпечення
державних
фінансових
гарантій
медичного
обслуговування пацієнтів з гострою респіраторною
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом
SARS-CoV-2, та належної оплати праці медичних та
інших працівників, які надають медичну допомогу таким
пацієнтам”
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019
№ 68 „Деякі питання надання послуги з догляду за
дитиною до трьох років „муніципальна няня”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від

до 5 жовтня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 5 жовтня

управління сім’ї та
облдержадміністрації

до 5 жовтня

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

до 5 жовтня

департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

до 5 і 20 жовтня

управління
охорони
облдержадміністрації

молоді

здоров’я

до 10 жовтня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 10 жовтня

управління

охорони

здоров’я
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

29.01.2020 № 111-р „Про затвердження плану заходів
щодо реалізації Концепції розвитку системи екстреної
медичної допомоги”
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”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 292-р „Деякі питання реалізації Стратегії
розвитку малого і середнього підприємництва в Україні
на період до 2020 року”
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
06.03.2019 № 116-р „Про затвердження Національного
плану дій щодо боротьби із стійкістю до протимікробних
препаратів”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
05.08.2020 № 1008-р „Про затвердження плану заходів з
реформування системи шкільного харчування”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
05.08.2020 № 965-р „Про заходи з відзначення у
2020 році Дня пам’яті захисників України, які загинули в
боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну
цілісність України”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
12.02.2020 № 110-р „Деякі питання фінансування у

облдержадміністрації
до 10 жовтня

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

до 10 жовтня

департамент
економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації

до 10 жовтня

департамент
економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації

до 10 жовтня

управління
охорони
облдержадміністрації

до 10 жовтня

управління
освіти
облдержадміністрації

до 10 жовтня

управління з питань внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації

до 10 жовтня

управління
освіти
облдержадміністрації

здоров’я

і

і

науки

науки
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20.

21.

22.

23.

24.

2020 році оснащення закладів загальної середньої та
професійної
(професійно-технічної)
освіти,
що
забезпечують здобуття повної загальної середньої
освіти”
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2020
№ 250 „Деякі питання у 2020 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони
здоров’я”
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2020
№ 333 „Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 28.03.2018 № 214 “Питання
забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали
участь у бойових діях на території інших держав, а також
членів їх сімей”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
08.07.2020 № 839-р „Про затвердження плану заходів на
2020 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння
розвитку громадянського суспільства в Україні на
2016-2020 роки”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2020
№ 534 „Про затвердження Державної програми
стимулювання економіки для подолання негативних
наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо
запобігання виникненню і поширенню гострої
респіраторної
хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки”
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2020
№ 100 „Деякі питання надання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми

до 10 жовтня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

до 10 жовтня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 10 жовтня

управління з питань внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації

до 10 жовтня

департамент
економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації

до 10 жовтня

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

„Спроможна школа для кращих результатів”
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”
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”
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”
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”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
21.11.2018 № 944-р „Про затвердження плану заходів з
реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених
осіб та впровадження довгострокових рішень щодо

до 15 жовтня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 15 жовтня

Головне
управління
Держгеокадастру у Тернопільській
області

до 15 жовтня

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

до 15 жовтня

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

до 15 жовтня

управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації

до 15 жовтня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації
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внутрішнього переміщення на період до 2020 року”
31.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
21.08.2019 № 693-р „Про затвердження плану заходів з
реалізації
Стратегії
розвитку
органів
системи
Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року”

до 15 жовтня

департамент з питань оборонної
роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації

32.

Указ Президента України від 26.05.2017 № 146/2017
„Про заходи, пов'язані із запровадженням Європейським
Союзом безвізового режиму для громадян України”

до 15 жовтня

33.

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”

до 15 жовтня

управління
освіти
облдержадміністрації

34.

Указ Президента України від 21.09.2020 № 398/2020
„Про невідкладні заходи із запобігання та протидії
домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства”

до 21 жовтня

управління сім’ї та
облдержадміністрації

35.

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”

до 25 жовтня

управління
охорони
облдержадміністрації

36.

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

до 29 жовтня

департамент
економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації

і

науки

молоді

здоров’я
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Севастопольської міських державних адміністрацій”
37.

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2020
№ 813 „Про затвердження Порядку підготовки,
схвалення та виконання плану залучення зовнішньої
допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX”

до 31 жовтня

управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації

38.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015
№ 856 „Про затвердження Порядку та Методики
проведення моніторингу та оцінки результативності
реалізації державної регіональної політики”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
25.06.2020 № 776-р „Про затвердження плану заходів на
2020 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері
європейської інтеграції на 2018-2021 роки”
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2013
№ 306 „Про затвердження Порядку формування
державного замовлення на підготовку фахівців,
наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів,
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
26.10.2016 № 777-р „Про затвердження плану заходів з
відзначення 100-річчя подій Української революції
1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на
період до 2021 року”

до 1 листопада

департамент
економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації

до 1 листопада

управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
25.01.2012 № 53-р „Про затвердження плану заходів
щодо реалізації Концепції державної політики у сфері
боротьби з організованою злочинністю”

39.

40.

41.

42.

до 1 грудня

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

до 10 грудня

управління з питань внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації

до 15 грудня

департамент з питань оборонної
роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами

30

43.

44.

45.

46.

47.

48.
49.

Указ Президента України від 12.01.2018 № 5/2018 „Про
першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх
числа”
Указ Президента України від 11.05.2019 № 214/2019
„Про додаткові заходи щодо державної підтримки сім’ї,
охорони материнства, батьківства та дитинства”
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”
Указ Президента України від 28.01.2010 № 75/2010 “Про
вшанування учасників боротьби за незалежність України
у ХХ столітті”

до 15 грудня

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
11.07.2018 № 488-р „Про затвердження плану заходів
щодо реалізації Концепції розвитку та технічної
модернізації системи централізованого оповіщення про
загрозу виникнення або виникнення надзвичайних
ситуацій”
Указ Президента України від 15.02.2010 № 161/2010
„Про Концепцію державної мовної політики”
Указ Президента України від 18.08.2020 № 329/2020
„Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони
культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та
туризму”

до 20 грудня

облдержадміністрації
служба
у
справах
облдержадміністрації

до 15 грудня

управління
освіти
облдержадміністрації

до 20 грудня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 20 грудня

управління з питань внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
департамент з питань оборонної
роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації

до 25 грудня
до 25 грудня

управління
освіти
облдержадміністрації
управління
облдержадміністрації

і

дітей

і

науки

науки
культури
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50.

Указ Президента України від 26.02.2016 № 68/2016 „Про
сприяння розвитку громадянського суспільства в
Україні”

до 30 грудня

51.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
05.08.2020 № 959-р „Про виділення коштів з резервного
фонду
державного
бюджету
для
здійснення
першочергових (невідкладних) заходів з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні
2020 року на території Тернопільської області”
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2020
№ 818 „Деякі питання розвитку системи екстреної
медичної допомоги у 2020 році”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
24.07.2013 № 669-р „Про затвердження плану заходів
щодо виконання регіональних та місцевих програм
підвищення енергоефективності”

до 30 грудня

52.

53.

Керівник апарату адміністрації
Мирослав Якимів
Михайло Григор’єв

до 31 грудня
до 1 січня

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

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

Світлана БЕСПОПОВЦЕВА

