ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Тернопільської
обласної державної адміністрації
С.С. БАРНА

ЗВІТ
про виконання плану роботи Тернопільської обласної державної адміністрації
за січень 2018 року
№
заходу
в
плані

Заплановані заходи
(відповідно до плану роботи)

Термін
виконання
(відповідно
до плану)

Виконання запланованих заходів
(місце проведення, фактична
дата проведення,
хто проводив, інформування
громадськості, досягнуті
результати тощо. У разі
невиконання – вказати причину)

І. Колегія обласної державної адміністрації
1.

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним:
1) про підсумки реалізації у 2017 році проектів соціально-економічного
розвитку, що фінансувалися за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів;
2) про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли до обласної
державної адміністрації у 2017 році

25
січня

проведено 31 січня 2018 року
під
головуванням
голови
облдержадміністрації
Барни
С.С. з порядком денним:
1) про
підсумки реалізації у
2017 році проектів соціальноекономічного розвитку, що
фінансувалися
за
рахунок

2
коштів державного та місцевих
бюджетів;
2) про підсумки розгляду
звернень
громадян,
що
надійшли до обласної державної
адміністрації у 2017 році;
інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайт
облдержадміністрації
ІІ. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

І
декада

не проводилась

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

Міжобласне театралізоване свято „Збруч – ріка єднання”, присвячене
Дню Соборності України

22 січня

2.

Творчий звіт мистецьких колективів Кременецького
присвячений 99-й річниці Соборності України

району,

23 січня

3.

Заходи з нагоди відзначення 109–ї річниці від Дня народження
С.Бандери

II декада

4.

Всеукраїнська науково-практична конференція, приурочена 100-річчю
подвигу Героїв Крут „Героїзм Української національної революції у
національно-патріотичному вихованні молоді”

II декада

проведено 22 січня 2018 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
проведено 23 січня 2018 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
проведено 1 січня 2018 року
управлінням
з
питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей
облдержадміністрації
проведено 22 січня 2018 року
управлінням освіти і науки
облдержадміністрації

5.

6.

Обласний науковий семінар на тему: „Соціально-педагогічне
проектування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників
освітнього процесу”
Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят:
Різдво Христове

Собор Пресвятої Богородиці

II декада

7 січня

8 січні

Богоявлення Господнє

19 січня

День Соборності та Свободи України

22 січня

День працівника контрольно-ревізійної служби

26 січня

Міжнародний день митника

26 січня

День пам’яті Героїв Крут

29 січня

3
проведено 23 січня 2018 року
управлінням освіти і науки
облдержадміністрації
відбулись заходи 07 січня 2018
року; інформація висвітлена на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації
відбулись заходи 08 січня 2018
року; інформація висвітлена на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації
відбулись заходи 19 січня 2018
року; інформація висвітлена на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації
проведено заходи 22 січня 2018
року управлінням з питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей
облдержадміністрації
проведено заходи 26 січня 2018
року
департаментом
економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації
проведено заходи 26 січня 2018
року
департаментом
економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації
проведено заходи 29 січня 2018
року управлінням з питань
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внутрішньої політики, релігій та
національностей
облдержадміністрації
IV. Засідання комісій, оргкомітетів, обласні наради, семінари за участю голови, заступників голови облдержадміністрації
1.

Засідання обласного координаційного Комітету сприяння зайнятості
населення

23 січня

2.

Урочиста церемонія відкриття Міжуніверситетського навчального
центру, засновником якого є Тернопільський національний економічний
університет та Інститут Європейської інтеграції в м. Сулеювек
Мазовецького воєводства Республіки Польща
Засідання регіональної ради підприємців при облдержадміністрації

25 січня

3.

4.

5.

6.

проведено 23 січня 2018 року
Тернопільським
обласним
центром зайнятості
перенесено

протягом
перенесено
місяця по
мірі
необхідності
Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення
протягом
перенесено
конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального місяця по
розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду
мірі
регіонального розвитку
необхідності
протягом
Виїзні дні прийому громадян головою облдержадміністрації і його
проведено протягом місяця
місяця
заступниками (згідно з окремим графіком)
відділом роботи із зверненнями
громадян
апарату
облдержадміністрації
протягом
„Гаряча лінія” жителів області з керівництвом облдержадміністрації
проведено протягом місяця
місяця
(згідно з окремим графіком)
відділом роботи із зверненнями
громадян
апарату
облдержадміністрації
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Засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
III
перенесено
та надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації
декада
8. Засідання робочої групи щодо розподілу субвенцій з державного
при
департамент
соціального
бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для надходженні захисту
населення
сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в
заяв
облдержадміністрації
антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа
військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та
потребують поліпшення житлових умов
9. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
при
проведено 03, 29 січня 2018
облдержадміністрації
надходженні року департаментом соціального
заяв
захисту
населення
облдержадміністрації
10. Засідання
ради
учасників
антитерористичної
операції
при при потребі проведено 10 січня 2018 року
облдержадміністрації
департаментом
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації
11. Засідання комісії по встановленню статусу учасника-добровольця при потребі не проводилось
антитерористичної операції
7.

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

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

1.

Не заплановано
VII. Робота з кадрами

1.
2.

Навчання працівників апарату облдержадміністрації
Навчання в Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та

18 січня

перенесено
Тернопільський

регіональний
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підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та
організацій (за окремим планом):

- юрисконсультів та спеціалістів органів місцевої виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів
центральних органів виконавчої влади та працівників державних та
комунальних підприємств, установ і організацій області;

17 січня

- працівників департаменту економічного розвитку і торгівлі, управління з
питань внутрішньої політики, релігій та національностей обласної державної
адміністрації;

23
січня

- керівників та спеціалістів райдержадміністрації та виконавчих комітетів
міських рад міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад,
у функціональні обов’язки яких входить координація роботи підприємств та
установ транспортної та дорожньої інфраструктури

30
січня

центр
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
працівників органів державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ
і
організацій
проведено 17 січня 2018 року в
приміщенні
Тернопільського
регіонального
центру
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування,
державних підприємств, установ
та організацій
проведено 23 січня 2018 року в
приміщенні
Тернопільського
регіонального
центру
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування,
державних підприємств, установ
та організацій
проведено 30 січня 2018 року в
приміщенні
Тернопільського
регіонального
центру
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної
влади,
органів

7
місцевого
самоврядування,
державних підприємств, установ
та організацій
VIII. Питання для вивчення з наступним інформуванням голови та заступників голови облдержадміністрації
1.

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

протягом
місяця

виконується

IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформацій органам влади вищого рівня
у січні 2018 року
Назва документу

№
з/п
1.

Доручення Президента України

2.

Укази Президента України

3.

Постанови Кабінету Міністрів України

– 34

4.

Розпорядження Кабінету Міністрів України

– 42

5.

Витяги з протоколів засідань Кабінету
Міністрів України
Постанови Верховної Ради України
Розпорядження голови облдержадміністрації

–8
–1
– 92

6.
7.

–7
– 14

Дата
виконання
протягом
місяця

Відповідальний за подання
інформації
виконано вчасно
– 6
несвоєчасно
– 1
виконано вчасно
– 14
виконано вчасно
– 34
у процесі виконання – виконано вчасно
– 40
несвоєчасно
– 2
виконано вчасно
– 8
у процесі виконання –
виконано вчасно
– 1
виконано вчасно
– 92

8
8.
9.
10.

Доручення голови облдержадміністрації
– 22
Документи із грифом „Затвердження”
– 3
Протоколи відеонарад при голові облдержадміністрації – 4

Заступник голови-керівник апарату
обласної державної адміністрації
С.Т.Беспоповцева
О.Б.Вовк

виконано вчасно
виконано вчасно
виконано вчасно

– 22
– 3
– 4

І.В.ВОНС

