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Вирішує питання: реалізації повноважень облдержадміністрації у сфері 

міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічної діяльності, залучення 

зовнішніх інвестицій, сприяння розвитку підприємств різних форм власності та 

господарювання, зв’язку, цифровізації, цифрової економіки, цифрових інновацій та 

технологій, електронного урядування та електронної демократії, телекомунікацій та 

надання електронних і адміністративних послуг. 

Організовує роботу з розроблення та реалізації: заходів з питань 

цифровізації; стратегії цифрової трансформації в області; заходів з розвитку 

електронного урядування та електронної демократії; проєктів цифрової 

трансформації в області; заходів щодо здійснення зовнішньоекономічних реформ, 

виконання актів з питань державної зовнішньоекономічної політики. 

Організовує та координує в області роботу із зовнішньоекономічної діяльності 

та залучення іноземних інвестицій. 

Забезпечує контроль за діяльністю місцевих органів виконавчої влади області у 

сфері зовнішніх зносин. 

Координує роботу з розроблення та реалізації пропозицій щодо залучення 

іноземних інвестицій для розвитку територіально-господарського потенціалу 

територіальних громад області. 

Організовує виконання зобов’язань за міжнародними договорами, що 

стосуються області. 

Сприяє забезпеченню інформаційного супроводу процесів європейської та 

євроатлантичної інтеграції України. 

Організовує діяльність з налагодження внутрішніх процесів роботи з даними та 

ефективного обміну інформацією з Офісом Президента України, Секретаріатом 

Кабінету Міністрів України та іншими центральними органами виконавчої влади. 

Організовує роботу з надання консультаційної, методичної і практичної 

допомоги в питаннях цифровізації. 

У межах чинного законодавства забезпечує системне виконання заходів з 

цифрової трансформації місцевих органів виконавчої влади, моніторинг та 

впровадження в них сучасних інформаційних технологій. 

Забезпечує організацію обслуговування населення підприємствами, 

установами та організаціями зв’язку незалежно від форм власності в межах, 

визначених законодавством. 

У ході роботи використовує відомості про заходи мобілізаційної підготовки або 

мобілізаційного плану галузей національної економіки стосовно забезпечення 

життєдіяльності населення на особливий період, що становлять державну таємницю. 

Координує роботу райдержадміністрацій та виконкомів органів місцевого 

самоврядування області та їх посадових осіб з питань, що відносяться до його 

повноважень. 



Вивчає і вносить на розгляд голови облдержадміністрації пропозиції з питань 

добору керівних кадрів підвідомчих галузей (в межах повноважень). 

Контролює виконання документів відповідно до розподілу обов’язків. 

Виконує інші функції відповідно до нормативно-правових актів, регламенту 

облдержадміністрації, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації. 

Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів 

облдержадміністрації:  

департаменту цифрової трансформації;  

управління міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних 

проектів;  

управління документального забезпечення апарату облдержадміністрації (у 

межах повноважень). 

Взаємодіє та сприяє діяльності:  

Тернопільської Торгово-промислової палати;  

комунального підприємства „Тернопільський інформаційно-аналітичний 

центр” Тернопільської обласної ради. 

Забезпечує в межах повноважень через структурні підрозділи 

облдержадміністрації координацію діяльності та контроль за роботою обласних 

підприємств, установ та організацій: 

зовнішньоекономічної діяльності;  

зв’язку;  

Тернопільської дирекції акціонерного товариства „Укрпошта”;  

Тернопільської філії публічного акціонерного товариства „Укртелеком”. 
 


