ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Тернопільської
обласної державної адміністрації
С.С. БАРНА

ЗВІТ
про виконання плану роботи Тернопільської обласної державної адміністрації
за травень 2016 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 стан виконавської дисципліни з реалізації
завдань, визначених нормативно-правовими
актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, розпорядчими документами голови
обласної державної адміністрації, у структурних
підрозділах
облдержадміністрації
та
райдержадміністраціях за п’ять місяців 2016
року;

25
травня

проведено 25 травня 2016 року під головуванням
голови облдержадміністрації Барни С.С., розглянуто
питання:
1)
про
результати
моніторингу
соціальноекономічного розвитку Тернопільщини у розрізі
регіонів України за 2015 рік;
2) про стан використання надр та експлуатації
природних ресурсів в області;
3) про підготовку та проведення в області
оздоровлення дітей влітку 2016 року; інформація

2) про підготовку та проведення в області
оздоровлення дітей влітку 2016 року;
3) про хід виконання розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 10 вересня
2010 року № 700 „Про організацію виконання
програми „Репродуктивне здоров’я населення
Тернопільської області на період до 2015 року”

висвітлена
на
облдержадміністрації

офіційному

2
веб-сайт

ІІ. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

ІI
декада

проведено 12 та 31 травня 2016 року в залі засідань
обласної ради; під
керівництвом голови обласної
ради
В.В.Овчарука
за
участю
керівництва
облдержадміністрації; інформація висвітлена на
офіційному веб-сайті облдержадміністрації

ІІІ. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат
1.
2.

3.

4.

Великодні гаївки для дітей та молоді “Зав’яжемо
вінець”
Заходи присвячені 71–й річниці Перемоги над
нацизмом у Європі

02
травня
06
травня

Міжрегіональний
фестиваль
козацької,
української народної, національно-патріотичної
пісні “Забуттям не заростає честь і слава
козаків”, „Капусняк-фест”, „Вареник-фест” (м.
Збараж)
Заходи з нагоди відзначення Дня пам’яті та
примирення

08
травня

08
травня

проведено 02 травня 2016 року відділом сім’ї та
молоді облдержадміністрації
проведено заходи 08 травня 2016 року департаментом
соціального захисту населення облдержадміністрації;
інформація висвітлена на офіційному веб-сайті
облдержадміністрації
відбувся 08 травня 2016 року в м. Збараж; інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації
відбувся 08 травня 2016 року в м. Збараж; інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайті

3
5.

Урочисте відкриття туристичного сезону – 2016
“Мандруємо замками Тернопілля” (м.Збараж)

08
травня

6.

Концерт для громадськості міста, присвячений
Дню матері (академічний обласний український
драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка)

10
травня

7.

Заходи до 80-річчя від дня народження Івана
Марчука Презентація творчості „Осанна
Майстру”
Творчий звіт мистецьких колективів Шумського
району, присвячений Дню Матері

11
травня

Урочистості
з нагоди 25-річчя обласного
художнього музею. В рамках святкування
відкриття виставки „25 років музею” (з нових
надходжень)
Відкриття пункту Європейської інформації в
обласній бібліотеці для молоді (до Дня Європи)

18
травня

Заходи “Діти за мир у всьому світі” з нагоди
відзначення Міжнародного Дня захисту прав
дітей (із залученням делегації дітей з Республіки
Польща)
Молодіжно-студентський фестиваль “StudFest 2016”

25 травня –
01 червня

Організація V оздоровчої зміни в Українському
дитячому центрі “Молода Гвардія”

29
травня

8.

9.

10.

11.

12.

13.

15
травня

19
травня

27-29
травня

облдержадміністрації
відбувся 08 травня 2016 року в м. Збараж; інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації
відбувся 10 травня 2016 року в академічному
обласному українському драматичному театрі ім.
Т.Г.Шевченка; інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
проведено 11 травня 2016 року управлінням культури
облдержадміністрації; інформація висвітлена на
офіційному веб-сайті облдержадміністрації
проведено 15 травня 2016 року управлінням культури
облдержадміністрації; інформація висвітлена на
офіційному веб-сайті облдержадміністрації
проведено 18 травня 2016 року управлінням культури
облдержадміністрації; інформація висвітлена на
офіційному веб-сайті облдержадміністрації
проведено 19 травня 2016 року управлінням культури
облдержадміністрації; інформація висвітлена на
офіційному веб-сайті облдержадміністрації
проведено заходи 25 травня - 01 червня 2016 року;
інформація висвітлена на офіційному веб-сайті
облдержадміністрації
проведено заходи 25 травня - 01 червня 2016 року;
інформація висвітлена на офіційному веб-сайті
облдержадміністрації
проведено заходи 29 травня 2016 року; інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації

4
14.

15.

16.

XI Міжнародний молодіжний фестиваль
духовного співу “Кременецькі хорові вечори
“Ave Maria”
Участь у святі “Останнього дзвоника”

29
травня
ІI
декада

проведено заходи 29 травня 2016 року; інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації
проведено 27 травня 2016 року за участю керівництва
області; інформація висвітлена на офіційному вебсайті облдержадміністрації

Заходи з нагоди відзначення державних та
професійних свят:

Свято весни і праці

01
травня
02
травня

Всесвітній день свободи преси

03
травня

Воскресіння Христове

День матері

08
травня

День пам’яті та примирення

08
травня

День Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

08
травня

День Перемоги. 71 річниця перемоги у Великій
Вітчизняній війні

09
травня

Всесвітній день медсестр

12
травня

відбулись урочисті Богослужіння в храмах області
проведено заходи 02
висвітлена
на
облдержадміністрації
проведено заходи 03
висвітлена
на
облдержадміністрації
проведено заходи 08
висвітлена
на
облдержадміністрації
проведено заходи 08
висвітлена
на
облдержадміністрації
проведено заходи 08
висвітлена
на
облдержадміністрації
проведено заходи 09
висвітлена
на
облдержадміністрації
проведено заходи 12
висвітлена
на

травня 2016 року; інформація
офіційному
веб-сайті
травня 2016 року; інформація
офіційному
веб-сайті
травня 2016 року; інформація
офіційному
веб-сайті
травня 2016 року; інформація
офіційному
веб-сайті
травня 2016 року; інформація
офіційному
веб-сайті
травня 2016 року; інформація
офіційному
веб-сайті
травня 2016 року; інформація
офіційному
веб-сайті

5
Міжнародний день сім’ї

15
травня

Міжнародний день музеїв

18
травня

День банківських працівників

20
травня

День науки

21
травня

День Європи

21
травня

Міжнародний день миротворців ООН

29
травня

облдержадміністрації
проведено заходи 15
висвітлена
на
облдержадміністрації
проведено заходи 18
висвітлена
на
облдержадміністрації
проведено заходи 20
висвітлена
на
облдержадміністрації
проведено заходи 21
висвітлена
на
облдержадміністрації
проведено заходи 21
висвітлена
на
облдержадміністрації
проведено заходи 29
висвітлена
на
облдержадміністрації

травня 2016 року; інформація
офіційному
веб-сайті
травня 2016 року; інформація
офіційному
веб-сайті
травня 2016 року; інформація
офіційному
веб-сайті
травня 2016 року; інформація
офіційному
веб-сайті
травня 2016 року; інформація
офіційному
веб-сайті
травня 2016 року; інформація
офіційному
веб-сайті

IV. Засідання комісій, оргкомітетів, обласні наради, семінари за участю голови, заступників голови облдержадміністрації
05травня

2.

Нарада з питань реалізації та впровадження
інфраструктурних проектів в туристичній галузі
Засідання організаційного комітету з підготовки
та проведення Міжнародного інвестиційного
форуму “Тернопільщина Invest – 2016”

3.

Міжнародна науково-практична конференція на
тему: Міжнародний бізнес та туризм в Україні:

12

1.

І
декада

відбулась 05 травня 2016 року; інформація висвітлена
на офіційному веб-сайті облдержадміністрації
проведено 11 травня 2016 року управлінням
міжнародного співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації спільно з департаментом
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації
відбулась 05 травня 2016 року; інформація висвітлена
на офіційному веб-сайті облдержадміністрації

6

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

сучасний стан
( м.Тернопіль)
Міжнародний
“Тернопільщина

та

перспективи

розвитку”

травня

форум

19-20
травня

Спільна нарада із спеціалістами департаменту
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації з питань формування
балансів попиту і пропозиції основних продуктів
харчування на травень 2016 року
Засідання атестаційної комісії для присвоєння
категорії тренерам-викладачам

І
декада

Засідання оргкомітету з питань проведення
Спартакіади державних службовців
Нарада з питань відновлення молочного
поголів’я
в
сільськогосподарських
підприємствах районів області та виконання
програми підтримки тваринництва з обласного
бюджету племпідприємствами області
Засідання обласної тимчасової комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат
Засідання робочої групи з питань встановлення
пенсій за особливі заслуги перед Україною при
облдержадміністрації

ІІ
декада
ІI

інвестиційний
Invest – 2016”

ІІ
декада

декада

ІІ
декада
III
декада

проведено 19-20 травня 2016 року управлінням
міжнародного співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації спільно з департаментом
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації
проведено 04-06 травня 2016 року департаментом
агропромислового розвитку облдержадміністрації

проведено 26 травням 2016 року управлінням фізичної
культури та спорту облдержадміністрації управління
фізичної культури та спорту облдержадміністрації
проведено 27-29 травням 2016 року управлінням
фізичної культури та спорту облдержадміністрації
проведено 12 травня 2016 року департаментом
агропромислового розвитку облдержадміністрації

проведено 24 травня 2016 року за участю заступника
голови облдержадміністрації, керівника комісії
Ю.З. Юрика
проведено 31 травня 2016 року за участю заступника
голови облдержадміністрації, керівника робочої групи
Ю.З. Юрика; 64 особам призначено відповідні
надбавки до пенсії за особливі заслуги перед
Україною

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

7
Засідання робочої групи з питань гуманітарної
при
проведено 11, 24 травня 2016 року за участю
допомоги при облдержадміністрації
надходженні заступника голови облдержадміністрації, керівник
заяв
робочої групи Ю.З.Юрика; за результатом визнано
гуманітарною допомогою 4 легкових автомобілі і
вантаж та задоволено 8 звернень громадян
Засідання експертно-перевірної комісії (ЕПК)
протягом
проведено 14, 28 травня 2016 року державним архівом
державного архіву області
місяця
області
Засідання науково-методичної ради державного
протягом
проведено 08 травня 2016 року державним архівом
архіву області
місяця
області
Засідання ради учасників антитерористичної
при
не проводилось
операції при обласній державній адміністрації
потребі
Засідання обласної комісії з розгляду питань,
при
не проводилось
пов’язаних із встановленням статусу учасника
потребі
війни
Засідання регіональної комісії з питань
при
проведено 24 травня 2016 року управлінням з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
потребі
цивільного захисту населення; інформація висвітлена
ситуацій при облдержадміністрації
на офіційному веб-сайті облдержадміністрації
Засідання комісії для підготовки висновку щодо
при
не проводилось
доцільності надання дозволів на право надходженні
користування
пільгами
з
оподаткування
звернень
підприємствам
громадських
організацій
інвалідів області
Виїзні дні прийому громадян головою
протягом
проведено протягом місяця відділом роботи із
облдержадміністрації і його заступниками
місяця
зверненнями громадян апарату облдержадміністрації
(згідно з окремим графіком)
(згідно з окремим графіком)
“Гаряча лінія” жителів області з керівництвом
облдержадміністрації
(згідно
з
окремим
графіком)

протягом
місяця

проведено протягом місяця відділом роботи із
зверненнями громадян апарату облдержадміністрації
(згідно з окремим графіком)

8
V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

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

1.

2.

3.

Засідання колегії відділу сім’ї та молоді
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про підготовку та проведення в області
оздоровлення дітей влітку 2016 року;
2) про підсумки проведення благодійної акції
“Серце до серця”;
3) про стан виконавської дисципліни з реалізації
завдань, визначених нормативно-правовими
актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, розпорядчими документами голови
обласної державної адміністрації
Засідання колегії державного архіву області з
порядком денним:
1) про стан і обсяг документів національного
архівного фонду, що зберігаються в архівних
підрозділах,
підприємствах,
установах
і
організаціях понад встановлені терміни;
2) про стан зберігання документів в державному
архіві області;
3) про співпрацю державного архіву області із
засобами масової інформації

11
травня

перенесено

26
травня

Виїзне засідання колегії управління охорони
здоров’я облдержадміністрації з порядком

II
декада

проведено 26 травня 2016 року державним архівом
області з розглядом наступних питань:
1) про стан і обсяг документів національного
архівного фонду, що зберігаються в архівних
підрозділах, підприємствах, установах і організаціях
понад встановлені терміни;
2) про стан зберігання документів в державному архіві
області;
3) про співпрацю державного архіву області із
засобами масової інформації; інформація висвітлена
на офіційному веб-сайті облдержадміністрації
проведено 31 травня 2016 року виїзне засідання
колегії
управління
охорони
здоров’я

4.

денним:
- про виконання заходів галузевих програм та
забезпечення
медичного
обслуговування
населення у Зборівському районі
Засідання
колегії
управління
розвитку
інфраструктури,
транспорту
та
енергоефективності облдержадміністрації з
порядком денним:
1) щодо дотримання лімітної дисципліни
споживання природного газу та електричної
енергії
бюджетними
установами
та
організаціями області;
2) про стан організації пасажирських перевезень
та проблемні питання пов’язані з ними

ІІI
декада

9
облдержадміністрації з розглядом наступних питань:
- про виконання заходів галузевих програм та
забезпечення медичного обслуговування населення у
Зборівському районі;
проведено 31 травня 2016 року управлінням розвитку
інфраструктури, транспорту та енергоефективності
облдержадміністрації з розглядом наступних питань:
1) щодо дотримання лімітної дисципліни споживання
природного газу та електричної енергії бюджетними
установами та організаціями області;
2) про стан організації пасажирських перевезень та
проблемні питання пов’язані з ними; інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації

VII. Робота з кадрами
1.

Навчання в Тернопільському регіональному
центрі
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій
(за окремим планом):
- працівників юридичних служб апаратів
районних державних адміністрацій, структурних
підрозділів обласної державної адміністрації та
виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення (ІІ етап навчання);
- начальників (головних спеціалістів) з питань
фізичної культури і спорту районних державних

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

05
травня

05
травня

проведено 05 травня 2016 року в приміщенні
Тернопільського регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій
проведено 05 травня 2016 року в приміщенні
Тернопільського регіонального центру перепідготовки

10
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій

адміністрацій, працівників управління фізичної
культури та спорту обласної державної
адміністрації (ІІ етап навчання);
- спеціалістів управлінь соціального захисту
населення районних державних адміністрацій та
виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, відповідальних за охорону
праці;
- завідувачів секторів контролю апаратів
районних державних адміністрацій;

11
травня

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

18
травня

- працівників департаменту фінансів обласної
державної адміністрації, управлінь фінансів
районних
державних
адміністрацій
та
виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення;
- начальників загальних відділів апаратів

16-20
травня

12
травня

19
травня

24

проведено 11 травня 2016 року в приміщенні
Тернопільського регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій
проведено 12 травня 2016 року в приміщенні
Тернопільського регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій
перенесено

проведено 19 травня 2016 року в приміщенні
Тернопільського регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій
проведено 16-20 травня 2016 року в приміщенні
Тернопільського регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій
проведено 24 травня 2016 року в приміщенні

районних державних адміністрацій;

травня

- головних спеціалістів відділів культури
районних
державних
адміністрацій
та
виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення;

24-26
травня

- працівників кадрових служб структурних
підрозділів обласної державної адміністрації (за
програмою постійно діючого семінару);

25
травня

- начальників архівних відділів районних
державних
адміністрацій
та
виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення;

26
травня

працівників
апаратів
районних
державних
адміністрацій,
структурних
підрозділів та апарату обласної державної
адміністрації з питань запобігання та виявлення
корупції

31
травня

11
Тернопільського регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій
проведено 24-26 травня 2016 року в приміщенні
Тернопільського регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій
проведено 25 травня 2016 року в приміщенні
Тернопільського регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій
проведено 26 травня 2016 року в приміщенні
Тернопільського регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій
проведено 31 травня 2016 року в приміщенні
Тернопільського регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій

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

Вивчення роботи та надання методичної
допомоги
апарату
Борщівської
райдержадміністрації

II
декада

проведено 17 травня 2016 року структурними
підрозділи
апарату
облдержадміністрації;
за
результатами годується аналітична довідка

2.

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Проведення
внутрішнього
аудиту
в
Монастириській
районній
державній
адміністрації (за напрямами та темами,
охопивши діяльність за 2014 - 2015 роки):
- аудит відповідності стосовно оцінки діяльності
установи щодо дотримання актів законодавства,
планів, процедур, контрактів з питань стану
збереження активів та управління державним
майном;
- фінансовий аудит стосовно оцінки діяльності
установи щодо законності та достовірності
фінансової і бюджетної звітності, правильності
ведення бухгалтерського обліку

протягом
місяця

продовжується вивчення сектором
аудиту облдержадміністрації

12
внутрішнього

IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформацій органам влади вищого рівня
у травні 2016 року
Назва документу
Дата виконання
Відповідальний за подання інформації
Доручення Президента України – 2

упродовж
місяця

виконано вчасно – 2

Укази Президента України – 2

виконано вчасно – 1; в стадії виконання – 1

Постанови Кабінету Міністрів України – 8

виконано вчасно – 6; виконано із порушенням строків
– 2 (20 днів, 30 днів)
виконано вчасно – 13; в стадії виконання – 1

Розпорядження Кабінету Міністрів України – 14
Витяги з протоколів засідань Кабінету
Міністрів України – 4

виконано вчасно – 4

13
6.
7.

Витяг з протоколів засідання Міжвідомчої
комісії – 1
Постанови Верховної Ради України – 1
Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

виконано вчасно – 1
виконано вчасно – 1

І.В.ВОНС

