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Вирішує питання: реалізації повноважень облдержадміністрації в галузі 

науки, освіти, соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та 

безпритульності, державної політики у сфері розвитку туризму та культури, 

молодіжної політики, фізичної культури та спорту,  організації оздоровлення та 

відпочинку дітей, міжнаціональних відносин, міграції, релігій, внутрішньої 

політики, взаємодії між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування та громадсько-політичними організаціями, інформаційної 

політики та розвитку громадянського суспільства, книговидавничій сфері. 

Організовує роботу з розроблення та реалізації: 

пропозицій до програм, перспективних планів і прогнозів соціально- 

економічного, зовнішньоекономічного та культурного розвитку області у частині, 

що стосується науки і освіти,  культури, поліпшення на території області становища 

дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному 

розвитку запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчинення дітьми 

правопорушень, сім’ї та молоді, міжнаціональних відносин, релігії; фізичної 

культури та спорту; 

перспектив розвитку мережі державних і комунальних закладів культури та 

туризму; 

програм розвитку туризму в області; 

перспектив розвитку мережі державних і комунальних закладів фізичної 

культури та спорту; 

пропозицій до програм, перспективних планів і прогнозів соціально- 

перспектив розвитку мережі державних і комунальних закладів освіти; 

заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату регіону у 

сферах туризму, діяльності курортів. 

Організовує роботу із впровадження основних положень Конституції України, 

утвердження серед населення державницької ідеології, здійснення демократичних 

перетворень у суспільстві, стабілізації міжконфесійних стосунків у області. 

Узгоджує і координує діяльність обласної державної адміністрації та її органів 

із політичними рухами й партіями, громадськими та релігійними організаціями, 

благодійними фондами та іншими обєднаннями громадян. 

Координує роботу щодо зв’язків  із засобами масової інформації, сприяє їх 

діяльності. 

Забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, 

свободи їх світогляду і віросповідання. 

Забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та 

функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, 

створення умов для розвитку мов національних меншин. 

Координує роботу закладів науки, освіти, що належать до сфери управління 

облдержадміністрації. 



Забезпечує виконання в області програм щодо обовязковості повної загальної 

середньої освіти. 

Координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування області з питань освіти і науки. 

Координує роботу з відзначення в області державних свят та заходів, 

визначних дат. 

Координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування області з питань молодіжної політики, міжнаціональних відносин, 

міграції, релігій, внутрішньої політики. 

Вирішує питання взаємодії між місцевими органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування та громадсько-політичними організаціями, 

інформаційної політики та розвитку громадянського суспільства. 

Контролює збір, узагальнення та постійне оновлення щоденної інформації про 

діяльність органів виконавчої влади в області на вебсторінці облдержадміністрації. 

Сприяє впровадженню державних стандартів і технічних умов у 

інформаційній та видавничій сферах. 

В межах повноважень координує роботу щодо виконання програм і здійснення 

заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей і 

молоді, становлення та розвитку дітей і молоді. 

Координує діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування області з питань культури, роботу закладів культури, які належать 

до сфери управління облдержадміністрації. 

Забезпечує реалізацію на території області державної політики з питань 

запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми 

правопорушень. 

Організовує здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у 

закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм 

власності. 

Забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та 

піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного 

типу, прийомні сім'ї. 

Співпрацює (у межах повноважень) з обласною радою профспілок і 

галузевими профспілковими об’єднаннями. 

Сприяє загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, 

формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, відродженню та 

розвитку традицій і культури української нації, збереженню культурної спадщини. 

Сприяє розвитку фізичної культури та спорту, популяризації та утвердженню 

серед молоді здорового та безпечного способу життя, фізичного виховання і 

фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій та 

соціально-побутовій сферах, участі збірних команд області  у державних 

змаганнях, розвитку олімпійського та паралімпійського руху. 



Забезпечує реалізацію державної політики в галузі туризму і курортів, 

розвитку туристичної  та курортно-рекреаційної індустрії. 

Організовує (у межах повноважень) контроль за раціональним використанням 

і охороною природних лікувальних ресурсів, природних територій курортів і 

прилеглих до них округів санітарної охорони. 

Сприяє туристичній діяльності в регіоні та створенню сучасної туристичної 

інфраструктури. 

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. 

Вивчає і вносить на розгляд голови облдержадміністрації пропозиції з питань 

добору керівних кадрів підвідомчих галузей (у 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: 

управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю; 

департаменту культури та туризму; 

управління освіти і науки; 

служби у справах дітей; 

управління молоді, спорту та іміджевих проектів. 

Взаємодіє та сприяє діяльності громадської ради при обласній державній 

адміністрації. 

Координує діяльність облдержадміністрації з такими територіальними 

органами, структурними підрозділами міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади, обласними організаціями та установами: 

Управлінням Державної міграційної служби України в області; 

Тернопільським обласним центром охорони та наукових досліджень пам’яток 

культурної спадщини; 

Тернопільською філією  Концерну РРТ; 

Представником  Національної ради України  з питань телебачення і 

радіомовлення у Тернопільській області; 

обласною радою профспілок (у межах повноважень); 

Національним заповідником „Замки Тернопілля”. 

Забезпечує в межах повноважень через структурні підрозділи 

облдержадміністрації координацію діяльності та контроль за роботою 

обласних підприємств, установ та організацій: 

обласної організації Товариства Червоного Хреста України; 

Тернопільського обласного комунального підприємства „Фірма 

„Кінодністер”; 



підприємств, установ та організацій  культури та молоді, установ для 

неповнолітніх; 

громадських жіночих, ветеранських, молодіжних та дитячих організацій, 

фондів, асоціацій (у межах повноважень); 

творчих спілок і організацій; 

національно-культурних товариств; 

редакцій засобів масової інформації; 

обласних організацій політичних партій та об’єднань громадян; 

філії публічного акціонерного товариства Національної телекомпанії України 

„Тернопільська регіональна дирекція”; 

обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та 

культури; 

обласного центру „Спорт для всіх”; 

обласних федерацій спорту; 

підприємств, установ та організацій фізичної культури і спорту; 

обласної організації Товариства книголюбів України; 

підприємств, установ та організацій освіти і науки; 

благодійних фондів, зареєстрованих в області. 
 


