ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Тернопільської
обласної державної адміністрації
С.С. БАРНА

ЗВІТ
про виконання плану роботи Тернопільської обласної державної адміністрації
за грудень 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 проект обласного бюджету на 2017 рік;
2) про напрямки підвищення ефективності
співпраці
структурних
підрозділів
облдержадміністрації із громадською радою при
обласній
державній
адміністрації
щодо
активізації
заходів
реформування
органів
виконавчої влади відповідно до Указу Президента
України від 26 лютого 2016 року №68/2016 „Про

28
грудня

перенесено

2
сприяння розвитку громадянського суспільства в
Україні”;
3) про стан дотримання антикорупційного
законодавства в області;
4) про план роботи облдержадміністрації на 2017
рік;
5) про стан виконання мобілізаційних планів
структурних підрозділів обласної державної
адміністрації, районних державних адміністрацій,
органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ і організацій, які залучаються до
виконання мобілізаційних завдань (замовлень)
ІІ. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

І
декада

проведено 22 грудня 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.

Творчий
звіт
мистецьких
колективів
Тернопільського району “Солдати України”,
присвячений 25-річчю Збройних сил України
Відкритий Кубок
Тернопільської області з
кікбоксингу WPKA (м. Тернопіль)
Обласна благодійна програма для дітей
соціально-незахищених категорій до свята
Миколая на базі обласного театру актора і ляльки

6
грудня

проведено 06 грудня 2016 року; інформація висвітлена
на офіційному веб-сайті облдержадміністрації

6-7
грудня
16
грудня

проведено 06-07 грудня 2016; інформація висвітлена на
офіційному веб-сайті облдержадміністрації
проведено
відділом
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації 16 грудня 2016 року; інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайті

3
4.

5.

6.
7.

Обласний турнір з міні-футболу серед юнаків
2002 року народження, присвячений Дню святого
Миколая ( м. Шумськ)
Обласна благодійна акція ”Від Миколая до
Різдва” для багатодітних сімей та сімей, які
опинилися в складних життєвих обставинах
Заходи з нагоди відзначення 25-ї річниці
Всеукраїнського референдуму
Заходи з нагоди відзначення державних та
професійних свят:
Всесвітній день боротьби зі СНІДом

18-20
грудня

День працівників прокуратури

01
грудня

Міжнародний день інвалідів

03
грудня

Введення у храм Пресвятої Діви Марії

04
грудня

День працівників статистики

05
грудня

День Збройних сил України

06
грудня

День місцевого самоврядування

07
грудня

ІІ
декада
ІІ
декада

01
грудня

облдержадміністрації
проведено 18-20 грудня 2016; інформація висвітлена на
офіційному веб-сайті облдержадміністрації
проведено протягом місяця відділом сім’ї та молоді
облдержадміністрації; інформація висвітлена на
офіційному веб-сайті облдержадміністрації
проведено 01 грудня 2016; інформація висвітлена на
офіційному веб-сайті облдержадміністрації
відбулись заходи 01
висвітлена
на
облдержадміністрації
відбулись заходи 01
висвітлена
на
облдержадміністрації
відбулись заходи 03
висвітлена
на
облдержадміністрації
відбулись заходи 04
висвітлена
на
облдержадміністрації
відбулись заходи 05
висвітлена
на
облдержадміністрації
відбулись заходи 06
висвітлена
на
облдержадміністрації
відбулись заходи 07
висвітлена
на

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

4
Міжнародний день прав людини

10
грудня

День сухопутних військ Збройних сил України

12
грудня

Андрія Первозванного

13
грудня

День вшанування учасників ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС

14
грудня

День працівників суду

15
грудня

День працівників державної виконавчої служби

17
грудня

Святого Миколая Чудотворця

19
грудня

День адвокатури

19
грудня

Непорочного зачаття св. Анною Пресвятої Діви
Марії

22
грудня

День української дипломатії

22
грудня

облдержадміністрації
відбулись заходи 10
висвітлена
на
облдержадміністрації
відбулись заходи 12
висвітлена
на
облдержадміністрації
відбулись заходи 13
висвітлена
на
облдержадміністрації
відбулись заходи 14
висвітлена
на
облдержадміністрації
відбулись заходи 15
висвітлена
на
облдержадміністрації
відбулись заходи 17
висвітлена
на
облдержадміністрації
відбулись заходи 19
висвітлена
на
облдержадміністрації
відбулись заходи 19
висвітлена
на
облдержадміністрації
відбулись заходи 22
висвітлена
на
облдержадміністрації
відбулись заходи 22
висвітлена
на
облдержадміністрації

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

День енергетика

22
грудня

День працівників архівних установ

24
грудня

5
відбулись заходи 22 грудня 2016 року; інформація
висвітлена
на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації
відбулись заходи 24 грудня 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.

Засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій при облдержадміністрації
Круглий стіл на тему: “Подієвий туризм на
Тернопільщині, сучасний стан та перспективи
розвитку”
Візит офіційної делегації області в Угорщину,
представлення потенціалу Тернопільської області
в Угорському Парламенті
Бізнес-форум “ Україна- країна підприємців”
Засідання тристоронньої соціально-економічної
ради
Засідання обласної тимчасової комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат
Засідання регіональної ради підприємців при
облдержадміністрації
Організаційне забезпечення проведення серії
навчань щодо розроблення проектів з метою

1
грудня

відбулось 01 грудня 2016 року; інформація висвітлена
на офіційному веб-сайті облдержадміністрації

1
грудня

відділ туризму облдержадміністрації

5
грудня

відбувся 05 грудня 2016 року; інформація висвітлена на
офіційному веб-сайті облдержадміністрації

14
грудень
І
декада
ІІ
декада

відбувся 14 грудня 2016 року; інформація висвітлена на
офіційному веб-сайті облдержадміністрації
не проводилось

III
декада
III
декада

не проводилось

не проводилось

проведено управлінням міжнародного співробітництва
та фандрайзингу облдержадміністрації 06, 16 грудня

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

участі
у
Програмі
транскордонного
співробітництва “Польща-Білорусь-Україна 20142020”
Організаційне забезпечення візиту офіційної
III
делегації області в м. Жешув Підкарпатського
декада
воєводства Республіки Польща з метою участі у
X форумі Європа-Україна та в рамках Форуму
представлення потенціалу Тернопільської області
(26-28 січня 2016 року)
Засідання
ради
національно-культурних
III
товариств
національних
меншин
при
декада
облдержадміністрації
Засідання робочої групи з питань встановлення
III
пенсій за особливі заслуги перед Україною при
декада
облдержадміністрації
Виїзні
дні
прийому
громадян
головою
протягом
облдержадміністрації і його заступниками (згідно
місяця
з окремим графіком)
Засідання регіональної комісії з оцінки та
протягом
конкурсного
відбору
інвестиційних
місяця
програм(проектів), що можуть реалізовуватись за
рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку
“Гаряча лінія” жителів області з керівництвом
протягом
облдержадміністрації
(згідно
з
окремим
місяця
графіком)
Засідання робочої групи з питань гуманітарної
при
допомоги при облдержадміністрації
надходженні
заяв
Засідання ради учасників антитерористичної при потребі
операції при обласній державній адміністрації

6
2016 року; інформація висвітлена на офіційному вебсайті облдержадміністрації
проводиться
управлінням
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу облдержадміністрації

проведено 23 грудня 2016 року управлінням з питань
внутрішньої політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
відбулось 22 грудня 2016 року; інформація висвітлена
на офіційному веб-сайті облдержадміністрації
проведено протягом місяця відділом роботи із
зверненнями громадян апарату облдержадміністрації
(згідно з окремим графіком)
перенесено

проведено протягом місяця відділом роботи із
зверненнями громадян апарату облдержадміністрації
(згідно з окремим графіком)
відбулось 13 грудня 2016 року; інформація висвітлена
на офіційному веб-сайті облдержадміністрації
не проводилось

17. Засідання комісії по
учасника-добровольця
операції

встановленню статусу
антитерористичної

при потребі

7
відбулось 13 грудня 2016 року; встановленню статусу
учасника-добровольця антитерористичної операції 22
особам

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

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

1.

2.

Засідання колегії управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації з порядком денним:
1) про перевірку використання коштів обласного
бюджету підвідомчими організаціями у 2016
році;
2) про підсумки роботи галузі фізичної культури
та спорту за 2016 рік;
3)
про
функціонування
новоствореної
Комунальної установи Тернопільської обласної
ради “Дитячо-юнацька спортивна школа з літніх
видів спорту” та Комунальної установи
Тернопільської обласної ради “Дитячо-юнацька
спортивна школа з літніх видів спорту” ;
4) про заходи щодо економного та раціонального
використання бюджетних коштів, упорядкування
мережі установ, що фінансуватимуться за
рахунок бюджетних коштів у 2017 році
Засідання колегії управління цивільного захисту
населення облдержадміністрації з порядком
денним:
1) про стан роботи з реалізації у 2016 році

15
грудня

перенесено

27
грудня

проведено 27 грудня 2016 року засідання колегії
управління
цивільного
захисту
населення
облдержадміністрації з розглядом наступних питань:
1) про стан роботи з реалізації у 2016 році завдань

8
завдань цивільного захисту області, визначених
актами та дорученнями Президента України,
нормативно-правовими документами Кабінету
Міністрів України, розпорядчими документами
голови облдержадміністрації, рішеннями колегій
управління та визначення основних напрямків
роботи на 2017 рік;
2) про підсумки організації ліквідації наслідків
надзвичайної події 12-13 листопада 2016 року на
території області, пов’язаної з погіршенням
погодних умов;
3) про стан поповнення матеріальних резервів
всіх рівнів, та організація їх використання;
4) про підсумки роботи регіональної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій у 2016 році та визначення
основних пріоритетів на 2017 рік;
5) про організацію отримання і доведення до
керівного складу області (керівників органів
виконавчої
влади
та
органів
місцевого
самоврядування) сигналів цивільного захисту
України у мирний час та на особливий період;
6) про стан проведення технічної інвентаризації
захисних споруд цивільного захисту в області у
2016 році, організації утримання, реконструкції
захисних споруд цивільного захисту та ведення їх
обліку, основні завдання з продовження технічної
інвентаризації захисних споруд цивільного
захисту на 2017 рік;
7) про підсумки проведення навчання керівного
складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з

цивільного захисту області, визначених актами та
дорученнями Президента України, нормативноправовими документами Кабінету Міністрів України,
розпорядчими
документами
голови
облдержадміністрації, рішеннями колегій управління та
визначення основних напрямків роботи на 2017 рік;
2) про підсумки організації ліквідації наслідків
надзвичайної події 12-13 листопада 2016 року на
території області, пов’язаної з погіршенням погодних
умов;
3) про стан поповнення матеріальних резервів всіх
рівнів, та організація їх використання;
4) про підсумки роботи регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій у 2016 році та визначення основних
пріоритетів на 2017 рік;
5) про організацію отримання і доведення до керівного
складу області (керівників органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування) сигналів цивільного
захисту України у мирний час та на особливий період;
6) про стан проведення технічної інвентаризації
захисних споруд цивільного захисту в області у 2016
році, організації утримання, реконструкції захисних
споруд цивільного захисту та ведення їх обліку, основні
завдання з продовження технічної інвентаризації
захисних споруд цивільного захисту на 2017 рік;
7) про підсумки проведення навчання керівного складу
та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів з питань цивільного захисту у 2016
році, проблемні питання та шляхи їх вирішення;
8) про стан виконавської дисципліни у 2016 році;

3.

4.

5.

організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту у 2016 році, проблемні
питання та шляхи їх вирішення;
8) про стан виконавської дисципліни у 2016 році;
результати розгляду звернень громадян та заходи
щодо забезпечення виконання вимог Указу
Президента України від 07.02.2008 №109/2008 у
2016 році; дотримання законодавства про
державну таємницю та запобігання корупції в
управлінні у 2016 році;
9) про надання методичної допомоги у веденні
цивільного захисту в ланках територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту області
Засідання колегії управління містобудування та
архітектури облдержадміністрації з порядком
денним:
про
хід
адміністративно-територіальної
реформи та децентралізації і заходи органів
містобудування та архітектури щодо її реалізації
Засідання колегії відділу сім’ї та молоді
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про підготовку та проведення новорічноріздвяних свят в області;
2) про підсумки роботи відділу сім’ї та молоді
облдержадміністрації за 2016 рік;
3) про план роботи з основних напрямків
діяльності на 2017 рік
Засідання колегії
служби у справах дітей
облдержадміністрації з порядком денним:

9
результати розгляду звернень громадян та заходи щодо
забезпечення виконання вимог Указу Президента
України від 07.02.2008 №109/2008 у 2016 році;
дотримання законодавства про державну таємницю та
запобігання корупції в управлінні у 2016 році;
9) про надання методичної допомоги у веденні
цивільного захисту в ланках територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту області

28
грудня

І
декада

ІІ
декада

проведено 28 грудня 2016 року засідання колегії
управління
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації з розглядом наступних питань:
- про хід адміністративно-територіальної реформи та
децентралізації і заходи органів містобудування та
архітектури щодо її реалізації
проведено 09 грудня 2016 року засідання колегії відділу
сім’ї та молоді облдержадміністрації з розглядом
наступних питань:
1) про підготовку та проведення новорічно-різдвяних
свят в області;
2) про підсумки роботи відділу сім’ї та молоді
облдержадміністрації за 2016 рік;
3) про план роботи з основних напрямків діяльності на
2017 рік
перенесено

10

6.

1) про стан виконання прогнозних показників
щодо розвитку сімейних форм виховання дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування у 2016 році, перспективи створення
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного
типу у 2017 році;
2)
про
хід
виконання
у 2016 році
Загальнодержавної програми „Національний план
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини” на період до 2016 року;
3) про стан виконавської дисципліни служб у
справах дітей щодо виконання завдань,
визначених актами Президента України, Кабінету
Міністрів України, голови облдержадміністрації
з питань соціально-правового захисту прав дітей
за 2016 рік;
4) про пріоритетні напрямки роботи служб у
справах дітей на 2017 рік
Засідання колегії управління охорони здоров’я
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про основні засади формування бюджету на
2017 рік;
2) про стан діагностики та дотримання стандартів
надання
медичної
допомоги
хворим
із
злоякісними новоутвореннями в закладах
охорони здоров’я м. Тернопіль;
3) про стан організації та надання амбулаторнополіклінічної допомоги дорослому населенню у
районах області;
4) про стан впровадження процесу реімбурсації
препаратів інсуліну в області

ІІІ
декада

проведено 30 грудня 2016 року засідання колегії
департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації
з розглядом наступних питань:
1) про основні засади формування бюджету на 2017 рік;
2) про стан діагностики та дотримання стандартів
надання медичної допомоги хворим із злоякісними
новоутвореннями в закладах охорони здоров’я м.
Тернопіль;
3) про стан організації та надання амбулаторнополіклінічної допомоги дорослому населенню у
районах області;
4) про стан впровадження процесу реімбурсації
препаратів інсуліну в області

7.

Засідання колегії управління освіти і науки
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про стан виконання Указу Президента України
від 16 листопада 2015 року № 641/2015 “Про
проголошення
2016 року Роком англійської
мови”;
2) про стан житлово-побутових умов проживання
в учнівських гуртожитках професійно-технічних
навчальних закладів області. Підсумки конкурсу
на кращий учнівський гуртожиток професійнотехнічних навчальних закладів області у 2016
році;
3) про стан забезпечення загальноосвітніх
навчальних закладів педагогічними працівниками
з відповідною фаховою освітою та належним
рівнем професійної підготовки;
4) про стан реалізації плану заходів щодо
розвитку психологічної служби системи освіти
області на період до 2017 року;
5) про роботу із зверненнями громадян, які
надійшли в департамент освіти і науки
облдержадміністрації протягом 2016 року;
6) про план роботи департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації на 2017 рік

ІІІ
декада

11
проведено 27 грудня 2016 року департаментом освіти і
науки облдержадміністрації з розглядом наступних
питань:
1) про стан виконання Указу Президента України від
16
листопада
2015
року
№ 641/2015
“Про
проголошення 2016 року Роком англійської мови”;
2) про стан житлово-побутових умов проживання в
учнівських
гуртожитках
професійно-технічних
навчальних закладів області. Підсумки конкурсу на
кращий учнівський гуртожиток професійно-технічних
навчальних закладів області у 2016 році;
3) про стан забезпечення загальноосвітніх навчальних
закладів педагогічними працівниками з відповідною
фаховою освітою та належним рівнем професійної
підготовки;
4) про стан реалізації плану заходів щодо розвитку
психологічної служби системи освіти області на період
до 2017 року;
5) про роботу із зверненнями громадян, які надійшли в
департамент освіти і науки облдержадміністрації
протягом 2016 року;
6) про план роботи департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації на 2017 рік

VII. Робота з кадрами
1.

Навчання
працівників
апарату
облдержадміністрації
Навчання в Тернопільському регіональному
центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів

14
грудня

перенесено 26 січня 2017 року
Тернопільський регіональний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних

12
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ та організацій (за окремим
планом):
- працівників Держгеокадастру у Тернопільській
області;

7-13
грудня

- бухгалтерів сільських, селищних та міських рад
(ІІ етап навчання);

8
грудня

- працівників органів місцевого самоврядування,
зарахованих до кадрового резерву на посади
посадових осіб органів місцевого самоврядування
(ІІ етап навчання);

14
грудня

- спеціалістів місцевих органів державної влади
та
посадових
осіб
органів
місцевого
самоврядування;

14
грудня

- начальників відділів бухгалтерського обліку
районних та міських управлінь соціального
захисту населення області;

15
грудня

посадових
осіб
самоврядування області;

15
грудня

органів

місцевого

підприємств, установ і організацій
проведено 7-13 грудня 2016 року в приміщенні
Тернопільський регіональний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 8 грудня 2016 року в приміщенні
Тернопільський регіональний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 14 грудня 2016 року в приміщенні
Тернопільський регіональний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 14 грудня 2016 року в приміщенні
Тернопільський регіональний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 15 грудня 2016 року в приміщенні
Тернопільський регіональний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 15 грудня 2016 року в приміщенні
Тернопільський регіональний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної

- начальників відділів ведення Державного реєстру
виборців
апаратів
районних
державних
адміністрацій;

21
грудня

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

21
грудня

13
влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 21 грудня 2016 року в приміщенні
Тернопільський регіональний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 21 грудня 2016 року в приміщенні
Тернопільський регіональний центр 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.

Перевірка стану соціально-правового захисту
дітей Теребовлянського району
Проведення внутрішнього аудиту управління
розвитку
інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження
і
відділу
туризму
облдержадміністрації

протягом
місяця
протягом
місяця

перенесено
проведено протягом місяця відділом внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації;
за
результатами
підготовлено аналітичну довідку

IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформацій органам влади вищого рівня
у грудні 2016 року
№
з/п
1.

Назва документу
Доручення Президента України – 8

Дата виконання
упродовж
місяця

Відповідальний за подання інформації
виконано вчасно – 8

14
2.
3.
4.

Укази Президента України – 14
Постанови Кабінету Міністрів України – 9
Розпорядження Кабінету Міністрів України – 21

5.

Витяги з протоколів засідань Кабінету
Міністрів України – 4
Витяг з протоколів засідання Міжвідомчої
комісії – 1
Постанови Верховної Ради України – 1

6.
7.

Заступник голови-керівник апарату
обласної державної адміністрації

виконано вчасно – 14
виконано вчасно – 7; в стадії виконання – 2
виконано вчасно – 19; виконано із порушенням
строків – 2 (5 днів та 3 дні)
виконано вчасно – 4
виконано вчасно – 1
виконано вчасно – 1

І.В.ВОНС

