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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

від  ________________ 20 ___ року      м. Тернопіль        №  _________________                 

 

Відповідно до пункту 6 регламенту обласної державної адміністрації, 

затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації         

від 20 листопада 2020 року № 681/01.02-01: 

 

1. Затвердити план роботи Тернопільської обласної державної адміністрації 

на серпень 2021 року (додається). 

 

2. Контроль за виконанням плану роботи покласти на заступників голови 

та керівника апарату обласної державної адміністрації згідно з розподілом 

обов’язків. 

 

Перший заступник  

голови адміністрації 

               

              Ігор ДЕМ’ЯНЧУК 

 
Ігор Гайдук 

Михайло Гапула 

Віктор Устенко 

Володимир Важинський 

Світлана Беспоповцева 

Тетяна Стець 

Ольга Вовк 

Сергій Калиняк 

Володимир Комінко 

Олег Пілярчук  

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 506/01.02-01 від 30.07.2021 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000F8652F009E488500  

Підписувач Дем'янчук Ігор Романович 

Дійсний з 22.06.2020 0:00:00 по 22.06.2022 0:00:00 

 

Н4ВВzВВD4SHВ%О   
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ПЛАН РОБОТИ 

обласної державної адміністрації на серпень 2021 року 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження голови 

обласної державної адміністрації  

____________№______________ 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні виконавці 

І. Колегія обласної державної адміністрації 

1.  Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним: 25 

серпня 

управління освіти і науки 

облдержадміністрації 1.Про стан підготовки закладів освіти області до 

організованого початку 2021/2022 навчального року 

2.Про прогноз обласного  бюджету на 2022-2024 роки департамент фінансів 

облдержадміністрації 

3.Про реалізацію в області Національної стратегії сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні 

управління інформаційної політики та 

комунікацій з громадськістю  

облдержадміністрації 

 

ІІ. Сесія обласної ради 

 

1.  Засідання сесії Тернопільської обласної ради І 

декада 

керівництво області 
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IIІ. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат 

 

1.  Освітньо-виховна акція з підвищення рівня знань молоді про 

цілі сталого розвитку, „Global Village” 

1 серпня управління молоді, спорту та іміджевих 

проектів облдержадміністрації 

2.  Організація відправки дітей області на оздоровлення та 

відпочинок до дитячого оздоровчого закладу „Збруч” у             

смт Скала-Подільська 

1-3 серпня 

 

управління молоді, спорту та іміджевих 

проектів облдержадміністрації 

3.  Організація відправки дітей області на оздоровлення та 

відпочинок до Міжгосподарського пансіонату з лікуванням 

„Лісова пісня” в м. Борщів 

1-4 серпня 

 

управління молоді, спорту та іміджевих 

проектів облдержадміністрації 

4.  Організація відправки дітей області на оздоровлення та 

відпочинок до дитячого оздоровчого закладу „Барвінок”  у                   

с. Мшанець Тернопільського району 

1-9 серпня 

 

управління молоді, спорту та іміджевих 

проектів облдержадміністрації 

5.  Організація відправки дітей області на оздоровлення та 

відпочинок ІІІ тематичної зміни  у молодіжний державний 

центр „Артек” 

1-12 серпня 

 

управління молоді, спорту та іміджевих 

проектів облдержадміністрації 

6.  Організація відправки дітей області на оздоровлення та 

відпочинок ІІІ тематичної зміни  в український дитячий 

центр „Молода Гвардія” 

1-14 серпня 

 

управління молоді, спорту та іміджевих 

проектів облдержадміністрації 

7.  Проведення наметового табору „Волинсько-Подільська Січ” 

для дітей, які проживають в зоні антитерористичної операції  

1-15 серпня управління молоді, спорту та іміджевих 

проектів облдержадміністрації 

8.  Всеукраїнська проща для родин загиблих 

військовослужбовців у с. Лішня Кременецького району  

6-7 серпня управління інформаційної політики та 

комунікацій з громадськістю  

облдержадміністрації 

9.  XXII Міжнародний фестиваль лемківської культури  

„Дзвони Лемківщини” у місті Монастириська 

7-8 серпня департамент культури  та туризму 

облдержадміністрації 
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10.  Проведення національно-патріотичного наметового табору 

для дітей та молоді „Дух нашої давнини”,  у селі Жовнівка 

Тернопільського району 

15-22 серпня 

 

управління молоді, спорту та іміджевих 

проектів облдержадміністрації 

11.  Тематична книжкова виставка „Вони боролися за волю 

України” до Дня пам’яті захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України 

15-29 серпня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

12.  До Дня незалежності України: книжкова виставка 

„Незалежна і єдина наша ненька Україна”; патріотичний 

діалог з читачами „Символи нашої держави”; патріотична 

акція (малювання дитячими долоньками карти України) „До 

твого серця, Україно, свою долоньку прикладу”; 

інформаційний бюлетень „Незалежність України в 

монументах”; слайд-екскурс „Україна: шлях до 

незалежності”; книжкова інсталяція „Велична і свята наша 

вільна Україна”; відеомандрівка „Тур Україною”; 

фотовиставка творчих робіт „Україна надзвичайна” 

18-27 серпня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

13.  До Дня Державного Прапора України: книжково-

ілюстративна виставка „Синьо-жовтий символ України”; 

інформаційний бюлетень „Наш стяг у золоті й блакиті”:            

700 років становлення українського прапора” 

19-25 серпня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

14.  Відкриття документальної виставки з нагоди  відзначення  в 

області 30-ї річниці незалежності України та                                        

Дня Державного Прапора України 

20 серпня 

 

управління інформаційної політики та 

комунікацій з громадськістю  

облдержадміністрації 

15.  Виставка  фондових   матеріалів   до   30-річчя  незалежності 

України 

20 серпня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

16.  Концерт до Дня незалежності України в Тернопільській 

обласній філармонії 

22 серпня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 
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17.  Виставка до Дня Державного Прапора України 23 серпня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

18.  Урочисті заходи з нагоди Дня Державного Прапора України 

та 30-ї річниці незалежності України 

23-24 серпня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

19.  Міжнародний фестиваль гончарів ,,Не святі горшки ліплять”  26-29 серпня управління інформаційної політики та 

комунікацій з громадськістю  

облдержадміністрації 

20.  Акція, спрямована на утвердження сімейних цінностей та 

активне залучення сім'ї до процесу національно-

патріотичного виховання, „Сім’ї - фундамент нації” 

26-28 серпня 

 

управління молоді, спорту та іміджевих 

проектів облдержадміністрації 

21.  Обласний етап Всеукраїнського забігу „Шаную воїнів, біжу 

за героїв України” 

28 серпня управління молоді, спорту та іміджевих 

проектів облдержадміністрації 

22.  Заходи з нагоди відзначення державних та професійних 

свят: 

 

День Повітряних Сил Збройних Сил України  1 

серпня 

відділ мобілізаційної роботи апарату 

облдержадміністрації 

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї 6 

серпня 

відділ мобілізаційної роботи апарату   

облдержадміністрації 

День працівників ветеринарної медицини 8 

серпня 

департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації 

День військ зв’язку 8 

серпня 

відділ мобілізаційної роботи  апарату 

облдержадміністрації 

День будівельника  9 

серпня 

управління капітального будівництва 

облдержадміністрації 

День пасічника 19 

серпня 

департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації 

Преображення Господнє 19 

серпня 

департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 
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День Державного Прапора України 23 

серпня 

департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

День Незалежності України 24 

серпня 

департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

Успення Пресвятої Богородиці 28 

серпня 

департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

День пам'яті захисників України, приурочений пам'яті 

захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України 

29 серпня управління інформаційної політики та 

комунікацій з громадськістю  

облдержадміністрації 

 

IV. Засідання комісій, оргкомітетів, обласні наради, семінари за участю голови і заступників голови 

облдержадміністрації 

1.  Засідання науково-методичної ради  9 серпня державний архів Тернопільської 

області 

2.  Засідання експертно-перевірної комісії  13 серпня державний архів Тернопільської 

області 

3.  Засідання комісії обласної державної адміністрації з 

попереднього розгляду документації із землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та надання дозволу на її 

виготовлення, матеріалів погодження місця розташування 

об’єктів, встановлення ставок орендної плати та питань 

купівлі-продажу земельних ділянок державної власності 

І декада юридичне управління апарату 

облдержадміністрації 

4.  Дні поля (на базі кращих господарств області) І декада департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

5.  Нарада з питання  впровадження положень Закону України від 

17 червня 2020 року № 711-IX „Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо планування використання 

земельˮ 

I декада  

 

департамент архітектури, 

містобудування,  житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження 

облдержадміністрації 
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6.  Нарада з керівниками цукрових заводів області щодо 

забезпечення їх сировиною в сезон цукроваріння 2021 року 

 

ІІІ декада департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

7.  Засідання міжвідомчої дисциплінарної комісії з питань 

реформування закладів інституційного виховання та догляду 

дітей у Тернопільській області 

ІІІ декада служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

8.  Засідання регіональної комісії для формування пропозицій 

щодо розподілу у 2021 році коштів субвенції  

з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 

для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених 

до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт,дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

ІІІ декада служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

9.  Засідання робочої групи щодо впровадження в області моделі 

захисту та соціально-психологічної підтримки дітей в системі 

правосуддя (BARNAHUS) 

ІІІ декада  служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

10.  Нарада з питання стану виконання пункту 5 Рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 15 квітня        

2021 року „Про заходи державної регіональної політики на 

підтримку децентралізації владиˮ, введеного в дію Указом 

Президента України від 29 квітня 2021 року № 180 

III декада  

 

департамент архітектури, 

містобудування,  житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження 

облдержадміністрації 

11.  Нарада щодо утримання вулично-дорожньої мережі області щоп’ятниці управління розвитку інфраструктури та 

дорожнього господарства  

облдержадміністрації 

12.  Засідання ліцензійних комісій обласної державної 

адміністрації з питань видачі суб’єктам господарювання 

ліцензій на провадження господарської діяльності з 

теплопостачання, водопостачання та водовідведення 

 

протягом 

місяця 

департамент архітектури, 

містобудування,  житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження 

облдержадміністрації 
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13.  Засідання робочої групи щодо ліквідації нелегального обігу 

та нелегальної торгівлі нафтопродуктами на території 

Тернопільської області 

протягом 

місяця  

департамент архітектури, 

містобудування,  житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження 

облдержадміністрації 

14.  Засідання робочої групи з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати, за спожиті енергоносії та інших 

обов’язкових платежів до місцевого і державного бюджетів 

Тернопільського державного науково-технічного 

підприємства „Промінь” 

протягом 

місяця  

департамент архітектури, 

містобудування,  житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження 

облдержадміністрації 

15.  Засідання комісії при обласній державній адміністрації для 

проведення обстеження будівлі обласної державної 

адміністрації та приміщень структурних підрозділів 

протягом 

місяця  

департамент архітектури, 

містобудування,  житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження 

облдержадміністрації 

16.  Засідання обласної комісії з контролю за розрахунками за 

спожиті енергоносії 

протягом 

місяця  

департамент архітектури, 

містобудування,  житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження 

облдержадміністрації 

17.  Надання організаційно-методичної допомоги органам 

місцевого самоврядування з питань розроблення (оновлення) 

містобудівної документації регіонального і місцевого рівнів 

(схем планування територіальних громад, генеральних планів 

населених пунктів області, планів зонування і детальних 

планів територій) 

протягом 

місяця 

департамент архітектури, 

містобудування,  житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження 

облдержадміністрації 
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18.  Надання організаційно-методичної допомоги органам 

місцевого самоврядування з питань надання житлово-

комунальних послуг 

протягом 

місяця 

департамент архітектури, 

містобудування,  житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження 

облдержадміністрації 

19.  Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення 

проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та 

проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 

протягом 

місяця 

 

департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

20.  Засідання комісії з розгляду реєстрів погодження 

позичальників на часткове відшкодування відсоткових ставок 

за кредитами банків для суб’єктів малого та середнього 

підприємництва 

протягом 

місяця 

 

департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

21.  Засідання робочої групи щодо вирішення в області 

проблемних питань малого та мікробізнесу 

протягом 

місяця 

департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

22.  Позачергове засідання регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

при обласній державній адміністрації 

протягом 

місяця 

 

департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту населення 

та взаємодії з правоохоронними 

органами облдержадміністрації 

23.  Засідання обласної комісії у справах альтернативної 

(невійськової) служби 

протягом 

місяця 

департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту населення 

та взаємодії з правоохоронними 

органами облдержадміністрації 

24.  Засідання обласної тристоронньої соціально-економічної 

ради 

протягом 

місяця 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

25.  Засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат  

протягом 

місяця 

 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 
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26.  Засідання комісії для підготовки висновку щодо доцільності 

надання дозволів на право користування пільгами з 

оподаткування  

протягом 

місяця 

 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

27.  Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при 

обласній державній адміністрації  

протягом 

місяця 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

28.  Засідання ради підтримки учасників антитерористичної 

операції  

протягом 

місяця 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

29.  Засідання комісії з визнання та встановлення статусу 

учасника бойових дій - добровольця  

протягом 

місяця 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

30.  Засідання регіональної комісії з визначення статусу осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших 

категорій громадян 

протягом 

місяця 

 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

31.  Засідання робочої групи  при обласній  державній 

адміністрації  щодо розподілу субвенцій з державного 

бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

деяких категорій осіб  

протягом 

місяця 

 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

32.  Засідання комісії обласної державної адміністрації з 

визначення даних про заробітну плату працівників за роботу 

в зоні відчуження в 1986-1990 роках 

протягом 

місяця 

 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

33.  Засідання комісії при обласній державній адміністрації щодо 

попереднього розгляду питань, пов’язаних із нагородженням 

державними нагородами і відзнаками та почесними званнями 

України 

 

 

 

по мірі 

потреби 

відділ управління персоналом апарату 

облдержадміністрації 
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V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування 

 

1.  Надання організаційно-методичної допомоги органам 

місцевого самоврядування з питань розроблення (оновлення) 

містобудівної документації регіонального і місцевого рівнів 

(схем планування територіальних громад, генеральних планів 

населених пунктів області, планів зонування і детальних 

планів територій) 

протягом 

місяця 

департамент архітектури, 

містобудування,  житлово-комунального 

господарства та енергозбереження 

облдержадміністрації 

2.  Надання організаційно-методичної допомоги органам 

місцевого самоврядування з питань надання житлово-

комунальних послуг 

протягом 

місяця 

департамент архітектури, 

містобудування,  житлово-комунального 

господарства та енергозбереження 

облдержадміністрації 

3.  Надання методичної допомоги щодо розроблення планів дій 

на випадок  надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру місцевого рівня, положень про ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Тернопільської області, територіальні та 

місцеві спеціалізовані служби цивільного захисту 

протягом 

місяця 

департамент з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту населення та 

взаємодії з правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

 

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

 

1.  Засідання колегії департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації з порядком денним: 

- про виконання заходів галузевих програм та забезпечення 

медичного обслуговування населення 

 

27 серпня департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 
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VII. Робота з кадрами 

 

1.  Не планується   

 

VIII. Питання для вивчення з наступним інформуванням голови та заступників голови облдержадміністрації 

 

1.  Перевірка  додержання законодавства про звернення 

громадян та надання методичної допомоги управлінню 

капітального будівництва облдержадміністрації 

протягом 

місяця 

відділ роботи із зверненнями громадян 

2.  Здійснення внутрішнього аудиту  в департаменті культури та 

туризму обласної державної адміністрації щодо діяльності 

департаменту  культури та туризму обласної державної 

адміністрації та комунального підприємства Тернопільської 

обласної ради ,,Тернопільський обласний центр дозвілля 

,,Терноцвіт”  за    2020 рік стосовно ступеня виконання і 

досягнення цілей обласної програми розвитку та підтримки 

фінансово-господарської діяльності комунального 

підприємства Тернопільської обласної ради ,,Тернопільський 

обласний центр дозвілля ,,Терноцвіт” на 2020-2023 роки  

протягом 

місяця 

сектор внутрішнього аудиту 

облдержадміністрації 

 

IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформацій органам 

влади вищого рівня у серпні 2021 року 

 

№ 

з/п 

Назва документа Дата 

виконання 

Відповідальний за подання інформації 

1.  Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 

„Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу      COVID-19” 

щодня департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 
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2.  Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 

03.03.2021 № 29 п. 4 „Щодо протидії незаконному обігу 

пального” 

до 2 серпня департамент архітектури, 

містобудування, житлово-комунального 

господарства та енергозбереження 

облдержадміністрації 

3.  Доручення Президента України від 29.06.2010 № 1-1/1378 

щодо активізації роботи комісій з питань забезпечення 

своєчасності і повноти сплати податків та погашення 

заборгованості із зарплати, пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат та щомісячного оприлюднення в засобах 

масової інформації щодо погашення заборгованості із 

зарплати 

до 5 серпня департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

4.  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.05.2021 № 540 

„Про затвердження Порядку розподілу бюджетних 

призначень загального фонду державного бюджету на 

заходи, пов'язані з вакцинацією населення і запобіганням 

поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом               

SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками” 

до 5 серпня департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

5.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2013            

№ 669-р „Про затвердження плану заходів щодо виконання 

регіональних та місцевих програм підвищення 

енергоефективності” 

до 10 серпня департамент архітектури, 

містобудування, житлово-комунального 

господарства та енергозбереження 

облдержадміністрації 

6.  Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 

„Питання забезпечення житлом сімей загиблих 

військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з 

числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній 

операції, та потребують поліпшення житлових умов” 

до 10 серпня департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  
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7.  Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 

14.03.2018 № 9 п. 7 „Про організаційні заходи щодо 

виконання Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення захисту прав 

дитини на належне утримання шляхом вдосконалення 

порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати 

аліментів” 

до 10 серпня служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

8.  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 

„Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до 

трьох років „муніципальна няня” 

до 10 серпня департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

9.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.07.2020             

№ 853-р „Про затвердження плану заходів з виконання 

Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння 

розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на 

період до 2030 року” 

до 10 серпня департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації  

 

10.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.10.2020             

№ 1567-р „Про затвердження плану заходів з реалізації 

Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до        

2030 року” 

до 10 серпня управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

11.  Постанова Кабінету Міністрів України  від 28.12.2020                      

№ 1365 „Про затвердження Порядку розподілу та 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

Міністерству фінансів для забезпечення окремих видатків 

районних державних адміністрацій, пов’язаних з ліквідацією 

районів” 

до 10 серпня департамент фінансів 

облдержадміністрації 

12.  Постанова Кабінету Міністрів України  від 26.01.2021 № 47 

„Деякі питання надання у 2021 році субвенції з  державного 

бюджету місцевим бюджетам на  здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я” 

до 10 серпня департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 
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13.  Постанова Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 403 

„Деякі питання надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час 

навчального процесу у закладах загальної середньої освіти” 

до 10 серпня управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

14.  Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 570 

„Деякі питання організації та проведення біржових аукціонів 

з продажу нафти сирої, газового конденсату власного 

видобутку і скрапленого газу” 

до 15 серпня департамент архітектури, 

містобудування, житлово-комунального 

господарства та енергозбереження 

облдержадміністрації 

15.  Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 239 

„Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну” 

до 15 серпня департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

16.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016             

№ 517-р „Про затвердження плану невідкладних заходів 

щодо погашення заборгованості із заробітної плати” 

до 15 серпня департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

 

17.  Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 853 

„Деякі питання, пов’язані з реформуванням системи 

інституційного догляду та виховання дітей” 

до 15 серпня служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

18.  Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2020 № 1180 

„Деякі питання надання при народженні дитини одноразової 

натуральної допомоги „пакунок малюка” 

до 10, 15 

серпня 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

 

19.  Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 № 331 

„Про невідкладні заходи щодо забезпечення державних 

фінансових гарантій медичного обслуговування пацієнтів з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, та належної оплати праці 

медичних та інших працівників, які надають медичну 

допомогу таким пацієнтам” 

до 5, 20 

серпня 

департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 
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Керівник апарату адміністрації                                                                                                            Світлана БЕСПОПОВЦЕВА 

 

Тетяна Стець 

Ольга Вовк 
 

 

20.  Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1029 

„Деякі питання удосконалення системи моніторингу та 

оцінки результативності реалізації державної регіональної 

політики” 

до 25 серпня департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації  

 

21.  Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 931 

„Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії 

регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, 

а також проведення моніторингу та оцінки результативності 

реалізації зазначених Стратегії і плану заходів” 

до 30 серпня департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації  

 


