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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   №  _________________ 

 

Про затвердження плану  

роботи облдержадміністрації 

на вересень 2021  року 

 

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 вересень 2021 року (додається). 

 

2. Контроль за виконанням плану роботи покласти на заступників голови 

та керівника апарату обласної державної адміністрації згідно з розподілом 

обов’язків. 

 

Голова адміністрації                                             Володимир ТРУШ 

Ігор Гайдук 

Михайло Гапула 

Віктор Устенко 

Володимир Важинський 

Світлана Беспоповцева 

Тетяна Стець 

Ольга Вовк 

Сергій Калиняк 

Володимир Комінко 

Олег Пілярчук   

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 549/01.02-01 від 30.08.2021 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000067EF2E0080C68200  

Підписувач Труш Володимир Любомирович 

Дійсний з 23.03.2020 0:00:00 по 23.03.2022 0:00:00 
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ПЛАН РОБОТИ 

обласної державної адміністрації на вересень 2021 року 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження голови 

обласної державної адміністрації  

____________№______________ 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні виконавці 

 

І. Колегія обласної державної адміністрації 

1. 1

. 

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним: 29 

вересня 

департамент архітектури, 

містобудування, житлово-комунального 

господарства та енергозбереження 

облдержадміністрації 

 

 

департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

 

1. Про готовність житлово-комунального господарства та 

соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 

2021/2022 року. 

2. Про стан соціально-економічного розвитку області у                       

ІІ кварталі   2021 року. 

3. Про підсумки літнього оздоровлення дітей у 2021 році. управління молоді, спорту та іміджевих 

проектів облдержадміністрації 
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ІІ. Сесія обласної ради 

 

1.  Засідання сесії Тернопільської обласної ради ІI 

декада 

керівництво області 

 

IIІ. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат 

 

1.  Відкриття документальної виставки „Трансфер українського 

та польського населення у 1944 – 1946 роках”  

9 вересня 

  

державний архів Тернопільської області 

2.  Урочисте вручення почесного звання ,,Мати-героїня” І-ІІ декада департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

3.  Всеукраїнські відкриті змагання Тернопільської області зі 

спелеоорієнтування ,,Меморіал пам’яті В.В. Радзієвського” 

ІІІ декада 

 

управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

4.  Конференція ,,Українська шкільна історична освіта: етапи 

становлення і розвитку, проблеми та здобутки” 

ІI декада управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

5.  Круглий стіл для учасників інноваційного освітнього 

експерименту ,,Впровадження Української Хартії вільної 

людини в освітній процес” 

ІI декада управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

6.  Тренінг ,,Хмарні сервіси в організації роботи з обдарованою 

учнівською молоддю” 

ІI декада управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

7.  Всеукраїнські змагання та Чемпіонат України серед  

спортсменів ДЮСШ з веслування на човнах «Дракон» 

30 вересня – 

3 жовтня 

управління  молоді, спорту та іміджевих 

проектів облдержадміністрації 

8.  Участь в проведенні Днів поля, агрофорумів, тренінгів з 
питань  технології впровадження сільскогосподарських 
культур на базі кращих господарств області 

протягом 

місяця 

департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації 

9.  Заходи з нагоди відзначення державних та професійних 

свят: 
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День знань 1 вересня управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

День закінчення Другої світової війни 2 вересня 

 

управління інформаційної політики та 

комунікацій з громадськістю  

облдержадміністрації 

День нотаріату 2 вересня Південно-Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції у 

Тернопільській області Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Івано-

Франківськ) 

День підприємця України  5 вересня департамент економічного розвитку і 

торгівлі  облдержадміністрації 

XV фестиваль стрілецької, повстанської та сучасної 

військово-патріотичної пісні ,,Дзвони Лисоні” 

 

5 вересня управління інформаційної політики та 

комунікацій з громадськістю  

облдержадміністрації 

Заходи щодо відзначення дня створення військової частини 

А-3215  

9 вересня департамент з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту населення та 

взаємодії з правоохоронними органами  

облдержадміністрації 

День фізичної культури і спорту України 11 вересня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

День працівників лісу  15 вересня управління екології та природних 

ресурсів   облдержадміністрації 

День рятівника 17 вересня департамент з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту населення та 

взаємодії з правоохоронними органами  

облдержадміністрації 
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Міжнародний день миру 21вересня управління інформаційної політики та 

комунікацій з громадськістю  

облдержадміністрації 

День фармацевтичного працівника України 21 вересня департамент охорони здоров’я  

облдержадміністрації 

Всесвітній день туризму 27 вересня управління інформаційної політики та 

комунікацій з громадськістю  

облдержадміністрації 

День пам’яті трагедії Бабиного Яру 29 вересня управління інформаційної політики та 

комунікацій з громадськістю  

облдержадміністрації 

Всеукраїнський день бібліотек 30 вересня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

 

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

облдержадміністрації 

1.  Засідання експертно-перевірної комісії 17 вересня державний архів Тернопільської області 

2.  Участь у міжнародному благодійному проєкті ,,Road to 

Ukraine”  

19 вересня 

 

управління міжнародного економічного 

співробітництва та інвестиційних 

проектів  облдержадміністрації 

3.  Засідання координаційної ради з питань протидії 

туберкульозу та ВІЛ – інфекції/СНІДУ в Тернопільській 

області 

23 вересня департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

4.  Засідання координаційної групи для вирішення нагальних 

питань протидії наркоманії та боротьби з незаконним 

розповсюдженням наркотиків в Тернопільській області 

30 вересня департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

5.  Засідання атестаційної комісії департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації на присвоєння кваліфікаційної категорії 

лікарям 

30 вересня департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 
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6.  Наради щодо проведення чемпіонатів області з олімпійських 

та неолімпійських видів спорту 

І декада управління  молоді, спорту та іміджевих 

проектів облдержадміністрації 

7.  Проведення засідання обласної комісії з атестації тренерів 

(тренерів-викладачів) та присвоєння кваліфікаційної категорії 

І декада управління  молоді, спорту та іміджевих 

проектів облдержадміністрації 

8.  Спеціалізований форум „ HACCP in Ukraine”  щодо 
впровадження  та практичного застосування системи 
контролю безпечності харчових продуктів 

І декада 

 

департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації 

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

облдержадміністрації 

10.  Засідання Громадської ради при управлінні  екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації 

І декада управління  екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

11.  Засідання оргкомітету з питань проведення XV фестивалю 

стрілецької, повстанської та сучасної військово-патріотичної 

пісні ,,Дзвони Лисоні” 

І декада управління міжнародного економічного 

співробітництва та інвестиційних 

проектів  облдержадміністрації 

12.  Засідання оргкомітету з питань підготовки до чемпіонату 

світу з  веслування на байдарках і каное серед ветеранів 

І декада управління міжнародного економічного 

співробітництва та інвестиційних 

проектів  облдержадміністрації 

13.  Засідання обласної тристоронньої соціально-економічної 

ради 

ІІ декада департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

14.  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 

ІІ декада юридичне управління апарату 

облдержадміністрації 
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15.  Організація проведення робочої групи з реалізації проєкту 

регіонального розвитку ,,Центр розвитку соціального 

підприємництва”, який може реалізовуватися за рахунок 

коштів державного бюджету, отриманих від Європейського 

Союзу 

ІІ декада управління міжнародного економічного 

співробітництва та інвестиційних 

проектів  облдержадміністрації 

16.  Організація проведення засідання наглядової Ради установи 

,,Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області” 

ІІІ декада управління міжнародного економічного 

співробітництва та інвестиційних 

проектів  облдержадміністрації 

17.  Нарада з питання моніторингу та оцінки ступеня 

безбар’єрності відповідно до Порядку проведення 

моніторингу та оцінки ступеня безбарʼєрності обʼєктів 

фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю 

протягом 

місяця 

 

департамент архітектури, 

містобудування, житлово-комунального 

господарства та енергозбереження 

облдержадміністрації 

18.  Засідання комісії з розгляду реєстрів погодження 

позичальників на часткове відшкодування відсоткових ставок 

за кредитами банків для суб’єктів малого та середнього 

підприємництва 

протягом 

місяця 

по мірі 

необхідності 

департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

19.  Засідання робочої групи щодо вирішення в області 

проблемних питань малого та мікробізнесу 

 

протягом 

місяця 

по мірі 

необхідності 

департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

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

дорожнього господарства  

облдержадміністрації 

21.  Нарада з територіальними громадами щодо реалізації 

субвенції на підвищення доступності широкосмугового 

доступу до Інтернету в сільській місцевості Тернопільської 

області 

щоп’ятниці департамент цифрової трансформації 

облдержадміністрації 
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22.  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 

23.  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 

24.  Засідання комісії для підготовки висновку щодо доцільності 

надання дозволів на право користування пільгами з 

оподаткування  

протягом 

місяця 

 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

25.  Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при 

обласній державній адміністрації  

протягом 

місяця 

 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

26.  Засідання ради підтримки учасників антитерористичної 

операції  

протягом 

місяця 

 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

27.  Засідання комісії з визнання та встановлення статусу 

учасника бойових дій - добровольця  

протягом 

місяця 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

28.  Засідання регіональної комісії з визначення статусу осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших 

категорій громадян 

протягом 

місяця 

 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

29.  Засідання робочої групи щодо розподілу субвенцій з 

державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для деяких категорій осіб при обласній 

державній адміністрації   

протягом 

місяця 

 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

30.  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 
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31.  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 

32.  Завершення будівельних робіт по об’єкту „Будівництво  

загальноосвітньої школи І ступеня з дошкільним закладом на 

вул. Пасічна, 9 в селі Підгороднє Тернопільського району 

Тернопільської області. Коригування”  та підготовка до 

введення в експлуатаційне утримання даного об’єкту 

протягом 

місяця 

управління капітального будівництва 

облдержадміністрації 

33.  Виїзд для огляду та ознайомлення з ходом будівництва 

об’єктів, які реалізуються в рамках програми „Велике 

будівництво”   

протягом 

місяця 

управління капітального будівництва 

облдержадміністрації 

34.  Завершення будівельних робіт ІІ черги „Водна арена 

Тернопіль” та проведення запуску І пускового комплексу  

протягом 

місяця 

управління капітального будівництва 

облдержадміністрації 

35.  Обстеження автомобільних доріг місцевого значення, 

придорожніх лісосмуг на відсутність дорожніх знаків, заміна 

їх, виявлення ямковості на дорожньому  покриті, об’їзд 

залізничних переїздів, мостів 

протягом 

місяця 

управління капітального будівництва 

облдержадміністрації 

36.  Завершення будівельних робіт по об’єкту та введення в 

експлуатаційне утримання об’єкта „Енергозберігаючі заходи 

в Козівській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (капітальний ремонт частини 

перекриття;опорядження приміщень; капітальний ремонт 

системи опалення, водопостачання і водовідведення; 

утеплення фасадів) по вул. Гвардійська, 9 в смт. Козова 

(корпус старших класів)”  

протягом 

місяця 

управління капітального будівництва 

облдержадміністрації 

 

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування 
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1.  Надання організаційно-методичної допомоги органам  

місцевого самоврядування з питань надання житлово-

комунальних послуг 

протягом 

місяця 

департамент архітектури, 

містобудування,  житлово-комунального 

господарства та енергозбереження 

облдержадміністрації 

2.  Надання організаційно-методичної допомоги органам 

місцевого самоврядування з питань розроблення (оновлення) 

містобудівної документації регіонального і місцевого рівнів 

(схем просторового розвитку територіальних громад, 

генеральних планів населених пунктів області, детальних 

планів територій) 

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 

4.  Надання методичної допомоги щодо розроблення положень 

про місцеві автоматизовані системи централізованого 

оповіщення на рівні територіальних громад 

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  державного архіву Тернопільської області з 

порядком денним: 

1. Про організацію роботи державного архіву Тернопільської 

області та архівних відділів  райдержадміністрацій зі 

зверненнями громадян. 

2. Про результати проведених перевірок установ джерел 

І декада 

 

державний архів Тернопільської області 



11 

 

комплектування  держархіву в поточному році 

2.  Засідання колегії департаменту економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації з порядком денним: 

1. Про стан фінансування, реалізації заходів обласних 

програм, досягнення результативних показників за 

підсумками І півріччя 2021 року. 

2. Про стан впровадження державної програми ,,Доступні 

кредити 5-7-9 %" та обласної програми часткового 

відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для 

суб'єктів малого і середнього підприємництва. 

3. Про стан освоєння в області коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі ЦНАП. 

4. Про стан кадрової роботи та дотримання вимог 

антикорупційного законодавства 

ІІІ декада департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

 

VII. Робота з кадрами 

 

1.  Онлайн-навчання в режимі реального часу  у 

Тернопільському регіональному центрі підвищення 

кваліфікації (за окремим планом): 

 Тернопільський регіональний центр 

підвищення кваліфікації  

 працівників, відповідальних за ведення діловодства, архіву та 

діяльністі експертних комісій органів державної          влади, 

місцевого самоврядування (в т. ч. архівних відділів, трудових 

архівів); 

7 вересня 

 

 

працівників органів державної влади та місцевого 

самоврядування  з питань лідерства; 

16 вересня  
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працівників, відповідальних за питання економіки, 

економічних підрозділів районних державних адміністрацій, 

департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної 

державної адміністрації та органів  місцевого самоврядування 

за професійною (сертифікатною)  програмою підвищення 

кваліфікації I етап навчання; 

20-22 вересня  

працівників, відповідальних за питання архітектури, 

містобудування, житлово-комунального господарства та 

енергозбереження структурних підрозділів районних 

державних адміністрацій, департаменту архітектури, 

містобудування, житлово-комунального господарства та 

енергозбереження обласної державної адміністрації та 

органів місцевого самоврядування; 

23 вересня  

працівників, відповідальних за надання допомоги пільговим 

категоріям населення, управлінь соціального захисту 

населення районних державних адміністрацій  та органів 

місцевого самоврядування; 

27 вересня  

працівників, відповідальних в архівних відділах за роботу із 

зверненнями громадян, виконання запитів фізичних і 

юридичних осіб та оформлення документів, органів 

державної влади та місцевого самоврядування; 

28 вересня  

працівників економічних підрозділів районних державних 

адміністрацій, управління міжнародного співробітництва та 

фандрайзингу обласної державної адміністрації та органів 

місцевого самоврядування 

29 вересня  

 

VIII. Питання для вивчення з наступним інформуванням голови та заступників голови облдержадміністрації 
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1.  Здійснення внутрішнього аудиту діяльності державного 

архіву області за 2019-2020 роки та перше півріччя 2021 року  

протягом 

місяця 

сектор внутрішнього аудиту 

облдержадміністрації 

2.  Перевірка  додержання законодавства про звернення 

громадян та надання методичної допомоги департаменту 

соціального захисту населення  облдержадміністрації 

протягом 

місяця 

відділ роботи із зверненнями громадян 

апарату облдержадміністрації 

 

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

влади вищого рівня у вересні 2021 року 

 

№ 

з/п 

Назва документа Дата 

виконання 

Відповідальний за подання інформації 

1.  Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020р. 

№ 211 „Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу      COVID-19” 

щодня департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

 

2.  Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. 

№ 615 „Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом 

та підтримки малих групових будинків” 

до 1 вересня 

до 1 жовтня 

служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

3.  Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 

03.03.2021 № 29 п. 4 „Щодо протидії незаконному обігу 

пального” 

до 2 вересня департамент архітектури, 

містобудування, житлово-комунального 

господарства та енергозбереження 

облдержадміністрації 

4.  Постанова Кабінету Міністрів України від 24квітня 2020 р.    

№ 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 

вересня 

департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 
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5.  Постанова Кабінету Міністрів України від 28 травня 2021 р. 

№ 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 вересня департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

6.  Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 

11.08.2021 № 97 п. 7 „Щодо створення робочих місць і 

працевлаштування безробітних під час реалізації 

загальнодержавних цільових (регіональних) інвестиційних та 

інших програм і проектів” 

до 5, 20 

вересня 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

 

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 

вересня 

служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

8.  Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019р.            

№ 68 „Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною 

до трьох років „муніципальна няня” 

до 10 

вересня 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

9.  Постанова Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 р. 

№ 932 „Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії 

національно-патріотичного виховання на 2020—2025 роки” 

до 10 

вересня 

управління молоді, спорту та іміджевих 

проектів облдержадміністрації 

10.  Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада              

2020 р. № 1180 „Деякі питання надання при народженні 

дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” 

до 10, 15 

вересня 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  
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11.  Постанова Кабінету Міністрів України  від 28 грудня 2020 р. 

№ 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 

вересня 

департамент фінансів 

облдержадміністрації 

12.  Постанова Кабінету Міністрів України  від 26 січня 2021 р.          

№ 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 

вересня 

департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

 

13.  Постанова Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р.  

№ 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 

вересня 

управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

14.  Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. 

№ 505 „Деякі питання призначення житлових субсидій” 

до 10 

вересня 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

15.  Постанова Кабінету Міністрів України від 30  червня 2021 р. 

№ 667 „Про затвердження плану дій на 2021—2025 роки щодо 

реалізації Національної стратегії розвитку системи 

фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та 

членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни” 

до 10 

вересня 

управління молоді, спорту та іміджевих 

проектів облдержадміністрації 
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16.  Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р.   

№ 811 „Про внесення змін до постанови КМУ від 28 березня 

2018 р. № 214” „Питання забезпечення житлом деяких 

категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території 

інших держав, а також членів їх сімей” 

до 10 

вересня 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

17.  Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р.             

№ 845 „Про внесення змін до постанови   Кабінету Міністрів 

України від 20 лютого 2019 р. № 206” „Питання забезпечення 

житлом деяких категорій осіб, які брали участь в Революції 

Гідності, а також членів їх сімей” 

до 10 

вересня 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

18.  Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. 

№ 846 „Про внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів 

України від 19 жовтня 2016 р. № 719” „Питання забезпечення 

житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територ. цілісність України, а також членів їх 

сімей” 

до 10 

вересня 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

19.  Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2016 р.  

№ 239 „Деякі питання відшкодування вартості препаратів 

інсуліну” 

до 15 

вересня 

департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

20.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 

р. № 517-р „Про затвердження плану невідкладних заходів 

щодо погашення заборгованості із заробітної плати” 

до 15 

вересня 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

 

21.  Постанова Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2020 р. 

№ 853 „Деякі питання, пов’язані з реформуванням системи 

інституційного догляду та виховання дітей” 

до 15 

вересня 

служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

22.  Указ Президента України від 23 серпня 2020 р. № 342/2020 

„Питання розвитку національної системи фізкультурно – 

спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, 

сімей загиблих (померлих) ветеранів війни” 

до 23 

вересня 

управління молоді, спорту та іміджевих 

проектів облдержадміністрації 
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23.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня            

2021 р. № 331-р „Про затвердження плану заходів на 2021 рік 

з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської 

інтеграції на 2018—2021 роки” 

до 25 

вересня 

управління міжнародного економічного 

співробітництва та інвестиційних 

проектів облдержадміністрації 

24.  Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021р.  

№ 864 „Питання організації моніторингу якості надання 

адміністративних послуг” 

до 1 жовтня департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації  


