
Заступник голови облдержадміністрації 

(Гайдук І.В.) 

 

Вирішує питання: реалізації повноважень облдержадміністрації у сфері 

агропромислового розвитку, транспорту, в галузях будівництва (у межах доручень 

голови), спорудження та експлуатації автомобільних доріг, охорони здоров’я, з 

питань соціально-трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції; 

підтримки сім’ї, протидії торгівлі людьми, запобігання домашньому насильству,  

соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, 

соціального захисту населення. 

Організовує роботу з розроблення та реалізації: 

заходів щодо збалансованого розвитку агропромислового комплексу області, 

постачання сільськогосподарською продукцією, поліпшення стану та соціальної 

інфраструктури сіл; 

заходів щодо стабілізації роботи та нарощування обсягів виробництва 

промисловими підприємствами області; 

програм розвитку області в галузях будівництва, спорудження, ремонту та 

утримання автомобільних доріг; 

пропозицій до програм, перспективних планів і прогнозів соціально- 

економічного розвитку області у частині, що стосується соціального захисту 

населення, охорони здоров’я; 

матеріально-побутового обслуговування, санаторно-курортного лікування 

інвалідів, ветеранів війни та праці; 

встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом 

здоров’я потребують догляду; 

перспектив розвитку мережі державних і комунальних закладів соціального 

захисту населення; 

заходів щодо дотримання та впровадження в області нормативно- правових 

актів із питань охорони праці; 

структури управління вказаними галузями. 

Реалізує державну політику в агропромисловому комплексі, забезпечує 

виконання програм соціального розвитку села, повноважень облдержадміністрації 

з питань заготівлі, переробки та виробництва продовольства для державних і 

регіональних потреб, державного резерву, вдосконалення інфраструктури ринку 

продовольства, маркетингу в сфері продовольчого забезпечення. 

Координує роботу щодо матеріально-технічного і сервісного забезпечення 

сільських товаровиробників, впровадження в сільськогосподарське виробництво 

досягнень науки і передових технологій. 

Організовує роботу з реалізації програм розвитку агропромислового 

комплексу і соціального відродження села. 

Забезпечує збалансований розвиток агропромислового комплексу області, 

постачання сільськогосподарської продукції, раціональне використання земель, 

поліпшення стану та соціальної інфраструктури сіл. 



Координує роботу щодо забезпечення населення області продуктами 

харчування та складання необхідних регіональних балансів потреби в 

сільськогосподарській сировині і продовольчих ресурсах. 

Сприяє місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого 

самоврядування та їх посадовим особам у здійсненні аграрної реформи, 

розробленні та впровадженні експериментальних проектів з цих питань. 

Спрямовує діяльність обласних установ та організацій агропромислового 

комплексу на розвиток всебічних зв’язків товаровиробників сільськогосподарської 

продукції з переробними, обслуговуючими та іншими підприємствами. 

Забезпечує виконання державного та регіонального замовлення на 

сільськогосподарську продукцію. 

Сприяє організації та розвитку селянських (фермерських) господарств. 

Сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання 

сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, контролює 

здійснення заходів щодо збереження меліоративних систем. 

Забезпечує організацію обслуговування населення підприємствами, 

установами та організаціями транспортного обслуговування незалежно від форм 

власності в межах, визначених законодавством. 

Організовує проведення заходів щодо розвитку та утримання мережі 

автомобільних доріг загальнодержавного значення, координує роботу щодо 

організації будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення відповідно до державних будівельних 

норм і стандартів та переліків об’єктів і обсягів бюджетних коштів, передбачених 

місцевими бюджетами. 

Організовує розроблення пропозицій щодо формування та реалізації 

державної політики (стратегії) у сфері дорожнього господарства та управління 

автомобільними дорогами загального користування місцевого значення, програм 

розвитку дорожнього господарства. 

Координує і контролює роботу щодо організації виставок товарів 

Тернопільщини (в межах повноважень). 

Удосконалює систему управління охороною праці та державного нагляду з 

питань охорони праці. 

Координує здійснення соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах 

зі шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах і організаціях усіх 

форм власності. 

Координує діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування області з питань соціального захисту населення, роботу закладів 

соціального захисту населення, які належать до сфери управління 

облдержадміністрації. 

Відповідає за впровадження гендерної політики. 

Координує роботу щодо виконання програм і здійснення заходів, спрямованих 

на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї і дітей, рівних прав і 

можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, 



економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та 

розвитку дітей, запобіганню насильства в сім’ї. 

Координує роботу щодо забезпечення реалізації державної політики у сферах 

соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості населення. 

Координує роботу закладів охорони здоровя, що належать до сфери 

управління облдержадміністрації. 

Співпрацює з обласною радою профспілок, галузевими профспілковими 

об’єднаннями (в межах доручень голови). 

Організовує роботу щодо розподілу гуманітарної допомоги в області. 

Сприяє громадським та іншим організаціям, волонтерам у проведенні ними 

роботи з питань соціального захисту малозабезпечених, осіб з інвалідністю, людей 

похилого віку та інших вразливих категорій населення. 

Організовує (в межах повноважень) роботу у сфері соціальної підтримки та 

надання соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема особам 

похилого віку, з інвалідністю, ветеранам війни та учасникам антитерористичної 

операції, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які 

згідно із законодавством України мають право на пільги та отримання житлових 

субсидій. 

У ході роботи використовує відомості за сукупністю показників у цілому щодо 

обласної державної адміністрації про потреби та обсяги заготівлі донорської крові 

або її компонентів на особливий період, що становлять державну таємницю. 

Організовує (у межах повноважень) роботу медичних закладів щодо надання 

допомоги населенню. 

Організовує контроль за станом санітарного та епідемічного благополуччя 

населення, додержанням державних санітарних норм і правил, координує заходи 

щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації. 

Координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування області з питань охорони здоров’я. 

Забезпечує вирішення питань щодо: 

матеріально-побутового обслуговування, санаторно-курортного лікування 

інвалідів, ветеранів війни та праці; 

надання дозволів на право користування пільгами з оподаткування 

підприємствам громадських організацій інвалідів. 

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 і контролює діяльність: 

департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації; 

управління капітального будівництва облдержадміністрації (у межах доручень 

голови); 

управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства 

облдержадміністрації; 

департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації; 

департаменту охорони здоров’я. 

Координує діяльність облдержадміністрації з такими територіальними 

органами, структурними підрозділами міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади, обласними організаціями та установами : 

Управлінням Держпраці в області; 

обласною радою профспілок (в межах доручень голови); 

Службою автомобільних доріг в області (у межах доручень голови); 

Управлінням Укртрансбезпеки в області; 

Тернопільським регіональним центром зайнятості; 

Головним управлінням Пенсійного фонду України в області (у межах 

повноважень); 

Управлінням Державної міграційної служби України в області (у межах 

повноважень); 

Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в 

області (в межах повноважень); 

обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів; 

Головним управлінням Держпродспоживслужби в області (у межах 

повноважень ); 

Державним підприємством „Тернопільський науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікації” (у межах повноважень); 

Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками в 

області; 

Тернопільською регіональною державною лабораторією Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 

Взаємодіє та сприяє діяльності:  

обласної асоціації фермерів;  

обласної спілки споживчих товариств;  

науково-дослідних інститутів та установ сільськогосподарського 

спрямування, що діють на території області;  

рад сільськогосподарських товаровиробників області;  

інших громадських обєднань агропромислового спрямування;  



відділення Національної служби посередництва і примирення в області. 

Забезпечує в межах повноважень через структурні підрозділи 

облдержадміністрації координацію діяльності підприємств, установ та 

організацій області:  

транспорту, паливно-мастильного та матеріально-технічного забезпечення, 

заготівлі і реалізації чорних та кольорових металів, вторинної сировини;  

державної установи „Тернопільський обласний фонд підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі”;  

Дочірнього підприємства „Тернопільський облавтодор” публічного 

акціонерного товариства „Державна акціонерна компанія „Автомобільні дороги 

України” (в межах доручень голови);  

обласної організації Товариства Червоного Хреста України;  

громадських жіночих, ветеранських, молодіжних та дитячих організацій, 

фондів, асоціацій (в межах повноважень);  

благодійних фондів, зареєстрованих в області;  

громадських організацій багатодітних;  

обласного центру соціальних служб;  

підприємств, установ та організацій охорони здоров’я, санітарно- 

епідеміологічних установ, установ соціального захисту населення. 
 


