ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Тернопільської
обласної державної адміністрації
С.С. БАРНА

ЗВІТ
про виконання плану роботи Тернопільської обласної державної адміністрації
за червень 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 сільськогосподарського виробництва
в області;
2)
про
стан
впровадження
заходів
енергозбереження та розрахунків за використані
енергоносії;
3) про стан ринку праці в області

29
червня

проведено 30 червня 2016 року під головуванням
голови облдержадміністрації Барни С.С., розглянуто
питання:
1) про стан ринку праці, легалізації заробітної плати та
залучення наявних резервів додаткових надходжень
податків та зборів до місцевих бюджетів;
2) про стан виробництва в аграрному секторі економіки
області;
3) про стан впровадження заходів енергозбереження та
розрахунків за використані енергоносії;
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4) про заходи щодо протидії загрозам, пожежам та
надзвичайним ситуаціям у природних екосистемах
області; інформація висвітлена на офіційному веб-сайт
облдержадміністрації
ІІ. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

ІI
декада

не проводилось

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

Науково-практична конференція
на
тему:
”Мистецька спадщина Іоана Пінзеля” (м.Бучач)

03-05
червня

2.

Обласний семінар-практикум суддів обласного
етапу дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри Українського козацтва “Сокіл” (Джура)
Фестиваль “Свято в старому замку” (с.Сидорів
Гусятинського району)
Участь
у
Всеукраїнському
педагогічному
практикумі “Світ творчості” (м. Рівне)

03-14
червня

Участь у міжнародній науково-практичній
конференції “Наукова еліта у розвитку держави”
(м.Київ)
XI
Міжобласний
мистецько-краєзнавчий
фестиваль “Братина” (с.Стіжок Шумського
району)
Релігієзнавча літня школа для студентської та
учнівської молоді “Міжконфесійні відносини:

15-16
червня

3.
4.

5.

6.

7.

12
червня
14-16
червня

19-20
червня
20-26
червня

проведено 03-05 червня 2016 року відділом туризму
облдержадміністрації; інформація висвітлена на
офіційному веб-сайті облдержадміністрації
відбулось 07-09 червня 2016 року; інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації
проведено 12 червня 2016 року; інформація висвітлена
на офіційному веб-сайті облдержадміністрації
відбулось 14-16 травня 2016 року; інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації
відбулось 15-16 червня 2016 року; інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації
проведено 19-20 червня 2016 року; інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації
відбулась 20-26 червня 2016 року;
інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайті
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історія і тенденції сучасних процесів в Україні”
(Марійський духовний центр)
8. Проведення
ХХХІ
обласних
геологогеографічних
змагань
учнівської
молоді
( с.Млиниська Теребовлянського району)
9. Фестиваль “Свято в старому замку“ (смт Скалат
Підволочиського району )
10. Творчий
звіт
мистецьких
колективів
Гусятинського району,
присвячений Дню
Конституції України”
11. Семінар-практикум тренерів та керівників команд
відкритих змагань зі спелеоорієнтування на тему:
“Меморіал пам’яті Володимира Олександровича
Радзієвського”
12. Участь в урочистих заходах з нагоди відзначення
Дня Конституції України

13. Заходи, приурочені 75-й річниці проголошення
Акта відновлення Української Держави у м.Львів
30 червня
1941 року
14.

облдержадміністрації

26
червня
28
червня

проведено 24-26 червня 2016 року управлінням освіти і
науки
облдержадміністрації
(с.Млиниська
Теребовлянського району)
відбулась 26 червня 2016 року; інформація висвітлена
на офіційному веб-сайті облдержадміністрації
відбувся 28 червня 2016 року; інформація висвітлена на
офіційному веб-сайті облдержадміністрації

28-29
червня

проведено 28-29 червня 2016 року управлінням освіти і
науки облдержадміністрації

27-28
червня

проведено заходи 27-28 червня 2016 року за участю
керівництва
області,
керівників
структурних
підрозділів
облдержадміністрації;
інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації
проведено 30 червня 2016 року управлінням з питань
внутрішньої політики, релігій та національностей
облдержадміністрації; інформація висвітлена на
офіційному веб-сайті облдержадміністрації

24-26
червня

30
червня

Заходи з нагоди відзначення державних та
професійних свят:
Міжнародний день захисту дітей
День українських політичного в’язня

01
червня

03
червня

проведено заходи 01 червня 2016 року службою у
справах дітей облдержадміністрації; інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації
проведено заходи 03 червня 2016 року управлінням з
питань
внутрішньої
політики,
релігій
та
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інформація
веб-сайті

04
червня

День господарських судів України
Всесвітній
середовища

день

охорони

навколишнього

05
червня

День журналіста

06
червня

Вознесіння Господнє

09
червня
18
червня

День медичного працівника
Зіслання Святого Духа
День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни

19
червня
22
червня

День державної служби

23
червня

Міжнародний день боротьби зі зловживанням
наркотиками і їх незаконним розповсюджуванням

26
червня

День молоді

26
червня

національностей облдержадміністрації;
висвітлена
на
офіційному
облдержадміністрації
проведено заходи 04 червня 2016 року службою у
справах дітей облдержадміністрації; інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації
проведено заходи 05 червня 2016 року; інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації
проведено заходи 06 червня 2016 року; інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації
відбулись урочисті Богослужіння в храмах області
проведено заходи 18 червня 2016 року; інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації
відбулись урочисті Богослужіння в храмах області
проведено заходи 22
висвітлена
на
облдержадміністрації
проведено заходи 23
висвітлена
на
облдержадміністрації
проведено заходи 26
висвітлена
на
облдержадміністрації
проведено заходи 26
висвітлена
на

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

5
День Конституції України

28
червня

облдержадміністрації
проведено заходи 27-28 червня 2016 року; інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації

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

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Засідання обласної тристоронньої соціальноекономічної ради
Засідання обласної тимчасової комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат
Засідання атестаційної комісії для присвоєння
категорії тренерам-викладачам
Засідання регіональної ради підприємців при
облдержадміністрації
Засідання обласної комісії з контролю за
розрахунками за спожиті енергоносії
Засідання координаційної ради з питань, безпеки
дорожнього руху на автомобільному транспорті
в області
Нарада щодо проекту будівництва ПЛ-330 кВ
“Луцьк
північна – Тернопільська” з
реконструкцією ПС 330 кВ “Луцьк Північна” та
ПС “Тернопільська” на території Волинської,
Рівненської та Тернопільської областей”
Засідання робочої групи з питань встановлення
пенсій за особливі заслуги перед Україною при
облдержадміністрації
Засідання обласної комісії з розгляду питань

II
декада
ІІ
декада

не проводилось
проведено 24 червня 2016 року департаментом
соціального захисту населення облдержадміністрації

ІІ
декада
ІІ-ІІІ
декада
III
декада
ІІІ
декада

проведено 24 червня 2016 року управлінням фізичної
культури та спорту облдержадміністрації

ІІІ
декада

проведено 03 червня 2016 року управлінням розвитку
інфраструктури, транспорту та енергозбереження
облдержадміністрації

III
декада

не проводилось

III

не проводилось

не проводилось
переноситься
переноситься
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

пов’язаних із встановленням статусу учасника
декада
війни
Засідання робочої групи з питань гуманітарної
при
допомоги при облдержадміністрації
надходженні
заяв
Засідання регіональної комісії з оцінки та
протягом
забезпечення проведення конкурсного відбору
місяця по
інвестиційних програм та проектів регіонального
мірі
розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок необхідності
коштів державного фонду регіонального розвитку
Засідання обласної комісії з контролю за
по мірі
діяльністю суб’єктів господарської діяльності, які надходження
займаються операціями з брухтом чорних та документів
кольорових металів
Виїзні
дні
прийому
громадян
головою
протягом
облдержадміністрації і його заступниками (згідно
місяця
з окремим графіком)
“Гаряча лінія” жителів області з керівництвом
протягом
облдержадміністрації
(згідно
з
окремим
місяця
графіком)
Засідання комісії для підготовки висновку щодо
при
доцільності
надання дозволів на
право надходженні
користування
пільгами
з
оподаткування
звернень
підприємствам громадських організацій інвалідів
області

перенесено

не проводилась

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

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

Не заплановано
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VI. Засідання колегій департаментів, управлінь облдержадміністрації, інших обласних організацій
1.

2.

Засідання колегії управління екології та
природних ресурсів облдержадміністрації з
порядком денним:
1) про виконання Загальнодержавної програми
формування національної екологічної мережі на
2000-2015 роки;
2) про стан виконання у 2015 році заходів
Програми охорони навколишнього середовища у
Тернопільській області на 2014-2020 роки;
3) про стан правової роботи;
4) про хід виконання Законів України, актів
Президента України і Кабінету Міністрів
України,
розпорядчих
документів
голови
обласної державної адміністрації і власних
рішень
Засідання колегії управління охорони здоров’я
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про надання хірургічної допомоги хворим із
торакальною патологією - жителям області за І
квартал 2016 року;
2) про стан виконання наказу Міністерства
охорони здоров’я України від 07.08.2015 № 494
“Про деякі питання придбання, перевезення,
зберігання, відпуску, використання та знищення
наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів у закладах охорони здоров’я” у 4-х
районах області;
3) про стан роботи з попередження суспільно-

ІІІ
декада

перенесено наступний місяць

ІІІ
декада

проведено 30 червня 2016 року департаментом охорони
здоров’я облдержадміністрації з розглядом наступних
питань:
1) про надання хірургічної допомоги хворим із
торакальною патологією - жителям області за І квартал
2016 року;
2) про стан виконання наказу Міністерства охорони
здоров’я України від 07.08.2015 № 494 “Про деякі
питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску,
використання
та знищення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів у закладах
охорони здоров’я” у 4-х районах області;
3) про стан роботи з попередження суспільно-

3.

небезпечних
дій
психічно
хворих
в
психіатричних стаціонарах у відповідності до
спільного наказу Міністерства охорони здоров’я
та Міністерства внутрішніх справ України від
19.12.2002 № 346/877 “Про заходи та організацію
взаємодії закладів охорони здоров’я й органів
внутрішніх справ щодо запобігання небезпечним
діям з боку осіб, які страждають на тяжкі психічні
розлади” у 3-х районах області
Засідання колегії департаменту економічного
розвитку і торгівлі облдержадміністрації:
1) про результати роботи районів щодо реалізації
Проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток,
орієнтовний на громаду”;
2) про підсумки роботи промислового комплексу
області за січень-травень 2016 року та
перспективи розвитку;
3) про здійснення державних закупівель у системі
“Прозорро”;
4) про роботу центрів надання адміністративних
послуг області;
5) про роботу із зверненнями громадян за
підсумками
Ι півріччя 2016 року;
6) про стан виконавської дисципліни та
організації виконання завдань, визначених актами
законодавства, Президента України, Кабінету
Міністрів України, розпорядчими документами
міністерств,
інших
центральних
органів
виконавчої
влади,
розпорядженнями
та
дорученнями голови облдержадміністрації за
підсумками І півріччя 2016 року

8
небезпечних дій психічно хворих в психіатричних
стаціонарах у відповідності до спільного наказу
Міністерства охорони здоров’я та Міністерства
внутрішніх справ України від 19.12.2002 № 346/877
“Про заходи та організацію взаємодії закладів охорони
здоров’я й органів внутрішніх справ щодо запобігання
небезпечним діям з боку осіб, які страждають на тяжкі
психічні розлади” у 3-х районах області
ІІІ
декада

проведено 08 червня 2016 року департамент
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації
з розглядом наступних питань:
1) про результати роботи районів щодо реалізації
Проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтовний
на громаду”;
2) про підсумки роботи промислового комплексу
області за січень-травень 2016 року та перспективи
розвитку;
3) про здійснення державних закупівель у системі
“Прозорро”;
4) про роботу центрів надання адміністративних послуг
області;
5) про роботу із зверненнями громадян за підсумками
Ι півріччя 2016 року;
6) про стан виконавської дисципліни та організації
виконання завдань, визначених актами законодавства,
Президента України, Кабінету Міністрів України,
розпорядчими
документами
міністерств,
інших
центральних
органів
виконавчої
влади,
розпорядженнями
та
дорученнями
голови
облдержадміністрації за підсумками І півріччя
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4.

Засідання колегії департаменту освіти і науки
облдержадміністрації:
1) про результати комплексного вивчення стану
роботи
відділу
освіти
Гусятинської
райдержадміністрації
з питань реалізації
державної політики у сфері дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти;
2) про організацію відпочинку учнів і вихованців
у таборах з денним перебуванням, закладах праці
та відпочинку, забезпечення оздоровлення дітей
пільгових категорій у стаціонарних дитячих
оздоровчих закладах влітку 2016 року;
3) про дотримання вимог Державного стандарту
базової і повної середньої освіти щодо
забезпечення викладання предмета “географія” в
загальноосвітніх навчальних закладах області;
4) про роботу із зверненнями громадян, які
надійшли в управління
освіти і науки
облдержадміністрації за І півріччя 2016 року;
5) про стан виконання окремих рішень колегії
департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації

ІІІ
декада

2016 року
проведено 23 червня 2016 року департаментом освіти і
науки облдержадміністрації з розглядом наступних
питань:
1) про результати комплексного вивчення стану роботи
відділу освіти Гусятинської райдержадміністрації з
питань реалізації державної політики у сфері
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
2) про організацію відпочинку учнів і вихованців у
таборах з денним перебуванням, закладах праці та
відпочинку, забезпечення оздоровлення дітей пільгових
категорій у стаціонарних дитячих оздоровчих закладах
влітку 2016 року;
3) про дотримання вимог Державного стандарту базової
і повної середньої освіти щодо забезпечення
викладання предмета “географія” в загальноосвітніх
навчальних закладах області;
4) про роботу із зверненнями громадян, які надійшли в
управління освіти і науки облдержадміністрації за І
півріччя 2016 року;
5) про стан виконання окремих рішень колегії
департаменту освіти і науки 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):

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

- головних спеціалістів відділів культури
районних державних адміністрацій та виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення (2й етап навчання);

07-09
червня

- працівників департаменту фінансів обласної
державної адміністрації, управлінь фінансів
районних державних адміністрацій та виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення (2й етап навчання);
- 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;
- головних спеціалістів районних та міських
управлінь соціального захисту населення області,
до функцій яких належить робота щодо
соціального захисту учасників антитерористичної
операції;
- працівників, відповідальних за діловодство, архів
установ, організацій та підприємств всіх форм
власності,
що
є
джерелами
формування
Національного
архівного
фонду
у
зоні
комплектування державного архіву;
- заступників голів районних державних
адміністрацій, керівників та головних спеціалістів
структурних підрозділів районних державних
адміністрацій та виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення, у функціональні

14
червня

15
червня

16
червня

21
червня

22
червня
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проведено 07-09 червня 2016 року в приміщенні
Тернопільського регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій
проведено 14 червня 2016 року в приміщенні
Тернопільського регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій
проведено 15 червня 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 червня 2016 року в приміщенні
Тернопільського регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій
проведено 21 червня 2016 року в приміщенні
Тернопільського регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій
проведено 22 червня 2016 року в приміщенні
Тернопільського регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій

11
обов’язки яких входить координація роботи
підприємств та установ транспортної та
дорожньої інфраструктури;
- працівників служб у справах дітей області

22
червня

проведено 22 червня 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.

2.

3.

№
з/п
1.

Вивчення роботи та надання методичної
допомоги
апарату
Кременецької
райдержадміністрації
Проведення
внутрішнього
аудиту
в
Монастириській
районній
державній
адміністрації
Моніторинг
впровадження
аудиторських
рекомендацій
управлінню
культури
облдержадміністрації
та
Тернопільською
обласною комунальною інспекцією охорони
пам’яток історії та культури за результатами
внутрішнього аудиту

II
декада
протягом
місяця
протягом
місяця

проведено 15 червня 2016 року структурними
підрозділи
апарату
облдержадміністрації;
за
результатами годується аналітична довідка
проведено
сектором
внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації; за результатами підготовлено
аналітичну довідку
проведено
сектором
внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації

IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформацій органам влади вищого рівня
у червні 2016 року
Назва документу
Дата виконання
Відповідальний за подання інформації
Доручення Президента України – 3

упродовж
місяця

виконано вчасно – 3

12
2.

Укази Президента України – 4

виконано вчасно – 3 в стадії виконання – 1

3.

Постанови Кабінету Міністрів України – 9

виконано вчасно – 9

4.

Розпорядження Кабінету Міністрів України – 12

виконано вчасно – 11 в стадії виконання – 1

5.

Витяги з протоколів засідань Кабінету
Міністрів України – 5
Витяг з протоколів засідання Міжвідомчої
комісії – 1
Постанови Верховної Ради України – 2

виконано вчасно – 5

6.
7.

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

виконано вчасно – 1
виконано вчасно – 1 в стадії виконання – 1

І.В.ВОНС

