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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 жовтень 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-од (зі змінами): 

 

1. Затвердити план роботи обласної державної адміністрації на                    

жовтень 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 

 

 
                     

Михайло Гапула 

Володимир Важинський 

Світлана Беспоповцева 

Тетяна Стець 

Ольга Вовк 

Сергій Калиняк 

Володимир Комінко 

Олег Пілярчук  

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 599/01.02-01 від 03.10.2021 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000067EF2E0080C68200  

Підписувач Труш Володимир Любомирович 

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

 

Н4ВВzВВD4uIВ,О   
 

 



 

 

  . 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

обласної державної адміністрації на жовтень 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: 27 

жовтня 

 

відділ роботи із зверненнями громадян 

апарату облдержадміністрації 

 

департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації 

 

 

управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

 

1.Про роботу із зверненнями громадян в окремих структурних 

підрозділах облдержадміністрації (за окремим погодженням) 

щодо забезпечення виконання норм чинного законодавства. 

2.Про створення і розвиток сільськогосподарських 

кооперативів та фінансову підтримку з державного та 

обласного бюджетів.  

3.Про стан реалізації програми медичних гарантій в галузі 

охорони здоров'я області у 2021 році. 
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ІІ. Сесія обласної ради 

1. Засідання сесії Тернопільської обласної ради 

 

ІII 

декада 

керівництво області 

 

IIІ. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат 

 

1.  Презентація фото-документальної виставки ,,За тебе, моя 

Україно” (до Дня захисників і захисниць України) 

10 жовтня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

2.  Регіональний фестиваль патріотичної пісні „Герої не 

вмирають” у с. Великі Гаї, Тернопільського району 

10 жовтня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

3.  Відкриття документальної виставки з нагоди відзначення  в 

області  Дня  захисників і захисниць України 

13 жовтня 

 

державний архів Тернопільської області 

4.  Обласний фестиваль української патріотичної пісні „Червона 

калина” у с. Шманьківці, Чортківського району 

14 жовтня 

 

департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

5.  Фестиваль „Луни повстанського краю” у  с. Антонівці, 

Кременецького району  

14 жовтня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

6.  Ювілейний вечір до 85- річчя Івана Драча у с. Велеснів 

Чортківського району 

18 жовтня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

7.  Проведення засідання експертно-перевірної комісії  22 жовтня 

 

державний архів Тернопільської області 

8.  Відкриття місцевої пожежної команди в с. Божиків 

Саранчуківської територіальної громади Тернопільського 

району 

II 

декада 

департамент з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту населення та взаємодії 

з правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

9.  Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят: 

Міжнародний день людей похилого віку 1 

жовтня 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 
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Міжнародний день музики  1 

жовтня 

департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

День ветерана 1 

жовтня 

департамент соціального захисту 

населення  облдержадміністрації 

День працівників освіти 3 

жовтня 

управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

День юриста 8 

жовтня 

Південно-Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції у 

Тернопільській області Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-

Франківськ) 

Всесвітній день пошти 9 

жовтня 

департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

День працівників стандартизації та метрології України 10 

жовтня 

департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

День захисника України 14 

жовтня 

управління інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю  
облдержадміністрації 

День Українського козацтва 14 

жовтня 

управління інформаційної політики та 

комунікацій з громадськістю  

облдержадміністрації 

Покрова Пресвятої Богородиці 14 

жовтня 

департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

День працівників харчової промисловості 18 

жовтня 

департамент агропромислового    розвитку 

облдержадміністрації 

День автомобіліста і дорожника 31  

жовтня 

управління розвитку інфраструктури та 

дорожнього господарства 

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

облдержадміністрації 
 

1.  Семінар-практикум „Попередження соціального сирітства 

серед дітей перших років життя, узгодженість дій та рішень” 

1 жовтня служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

2.  Нарада-семінар посадових осіб районних державних 

адміністрацій, на яких покладено повноваження щодо 

здійснення внутрішнього аудиту 

28 жовтня сектор внутрішнього аудиту 

облдержадміністрації 

3.  Всеукраїнська науково-практична конференція ,,Формування 

національної ідентичності українця через цінності Української 

Хартії вільної людини”  

28-29 жовтня управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

4.  Засідання обласної атестаційної комісії з присвоєння 

кваліфікаційних категорій тренерам-викладачам 

І декада управління молоді, спорту та іміджевих 

проектів облдержадміністрації 

5.  Засідання комісії з питань присвоєння спортивних розрядів І декада управління молоді, спорту та іміджевих 

проектів облдержадміністрації 

6.  Нарада з питання стану виконання плану заходів на                  

2021-2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення 

безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

4 серпня 2021 р. № 883-р. 

І декада департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації 

7.  Засідання робочої групи щодо ліквідації нелегального обігу та 

нелегальної торгівлі нафтопродуктами на території 

Тернопільської області 

ІІ декада департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації 

8.  Засідання міжвідомчої робочої групи з питань реформування 

закладів інституційного догляду та виховання дітей при  

обласній державній адміністрації 

ІІ декада служба у справах дітей 

облдержадміністрації 
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9.  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 

10.  Нарада з питання реалізації Плану організації виконання 

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 

ІII 

декада 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації 

11.  Завершення будівельних робіт та подання необхідних 

документів для введення в експлуатаційне утримання об’єкта 

„Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу 

„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 дошкільний 

навчальний заклад”  Хоростківської міської ради по                    

вул. Незалежності, 17 в м. Хоростків Чортківського району 

Тернопільської області” 

протягом 

місяця 

управління капітального будівництва 

облдержадміністрації 

12.  Виїзд для огляду та ознайомлення з ходом будівництва 

об’єктів, які реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку в рамках програми „Велике 

будівництво”   

протягом 

місяця 

управління капітального будівництва 

облдержадміністрації 

13.  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 

14.  Нарада з головами територіальних громад з питання 

використання субвенції на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 

Тернопільської області 

щоп’ятниці департамент цифрової трансформації 

облдержадміністрації 
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15.  Нарада з питань утримання вулично-дорожньої мережі області щоп’ятниці управління розвитку інфраструктури та 

дорожнього господарства  

облдержадміністрації 

16.  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 

17.  Засідання комісії для підготовки висновку щодо доцільності 

надання дозволів на право користування пільгами з 

оподаткування  

протягом 

місяця 

 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

18.  Засідання робочої групи з питань надання гуманітарної 

допомоги при обласній державній адміністрації  

протягом 

місяця 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

19.  Засідання ради підтримки учасників антитерористичної 

операції  

протягом 

місяця 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

20.  Засідання комісії з визнання та встановлення статусу учасника 

бойових дій - добровольця  

протягом 

місяця 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

21.  Засідання регіональної комісії з визначення статусу осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших 

категорій громадян 

протягом 

місяця 

 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

22.  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 

23.  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 

24.  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 за 

окремим 

графіком 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації 
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25.  Засідання комісії при обласній державній адміністрації для 

проведення обстеження будівлі обласної державної 

адміністрації та приміщень структурних підрозділів 

протягом 

місяця за 

окремим 

графіком 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації 

26.  Засідання обласної комісії з контролю за розрахунками за 

спожиті енергоносії 

протягом 

місяця за 

окремим 

графіком 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації 

27.  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 

28.  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 

по мірі 

необхідності 

департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

29.  Засідання робочої групи щодо вирішення в області проблемних 

питань малого та мікробізнесу 

протягом 

місяця 

по мірі 

необхідності 

департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

30.  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 

 

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування 
 

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 
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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 структурних підрозділів облдержадміністрації, інших обласних організацій 
 

1.  Не заплановано   

 

 

 

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  
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 посадових осіб органів місцевого самоврядування, які  

впродовж останніх трьох років не підвищували кваліфікацію 

(професійна (сертифікатна)  програма підвищення кваліфікації, I 

етап навчання) 

4-6 жовтня  

 працівників органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування  з питань кібербезпеки   „Актуальні  питання 

забезпечення  кібербезпеки та  захисту  інформації” 

7 жовтня  

 працівників, відповідальних за питання економіки, економічних 

підрозділів районних державних адміністрацій, департаменту 

економічного розвитку і торгівлі обласної державної 

адміністрації та органів  місцевого самоврядування (професійна 

(сертифікатна)  програма підвищення кваліфікації) 

12-13, 18 

жовтня 

 

 працівників, відповідальних за   питання надання 

реабілітаційних послуг, забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації, автомобілями осіб з інвалідністю, 

управлінь соціального захисту населення районних державних 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань 

забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю 

19 жовтня  

 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 

20 жовтня  

 працівників юридичних служб апаратів та структурних 

підрозділів обласної та районних державних адміністрацій 

21 жовтня  

 працівників, відповідальних за діловодство та архів в 

установах, працівників Державного архіву області 

22 жовтня  



 11 

 державних службовців категорій „Б” і „В”, вперше призначених 

на посади державної служби (професійна (сертифікатна) 

програма підвищення кваліфікації I етап навчання) 

25-27 жовтня  

 

VIII. Питання для вивчення з наступним інформуванням голови, заступників голови та керівника апарату 

облдержадміністрації 

 

1.  Проведення перевірки додержання законодавства про 

звернення громадян у Кременецькій районній державній 

адміністрації 

ІII 

декада 

відділ роботи із зверненнями громадян 

апарату облдержадміністрації 

2.  Здійснення внутрішнього аудиту діяльності державного архіву 

області за 2019-2020 роки та перше півріччя 2021 року  

протягом 

місяця 

сектор внутрішнього аудиту 

облдержадміністрації 

 

 

 

 

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

влади вищого рівня у жовтні 2021 року 
 

№ 

з/п 

Назва документа Дата виконання Відповідальний за подання інформації 

1.  Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 

03.03.2021 р. № 29 п. 4 „Щодо протидії незаконному обігу 

пального” 

до 2 жовтня департамент архітектури, 

містобудування, житлово-комунального 

господарства та енергозбереження 

облдержадміністрації 

2.  План організації виконання Указу Президента України від 

18.05.2019 р. № 286/2019 „Про Стратегію національно-

патріотичного виховання” 

до 5 жовтня управління молоді, спорту та іміджевих 

проектів облдержадміністрації 
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3.  План організації виконання Указу Президента України від 

09.07.2019 № 511/2019 „Про деякі заходи щодо збереження 

лісів та раціонального використання лісових ресурсів”  

до 5 жовтня управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

4.  Постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня 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 жовтня департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

 

5.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 

р.  № 254-р „Деякі питання оптимізації мережі та 

функціонування центрів надання адміністративних послуг” 

до 5 жовтня департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

 

6.  Указ Президента України від 19 травня 2021 р. № 104/2021                  

„Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

19 березня 2021 року ,,Про заходи щодо підвищення рівня 

хімічної безпеки на території України” 

до 5 жовтня управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

7.  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 жовтня департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

8.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 

р. № 1010-р „Про затвердження плану заходів, пов’язаних з   

80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру” 

до 5 жовтня управління освіти і науки 

облдержадміністрації 
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9.  Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від             

11 серпня 2021 р. № 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 жовтня департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

 

10.  Постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р.    

№ 142 „Деякі питання управління державними унітарними 

підприємствами та господарськими товариствами, у статутному 

капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать 

державі” 

до 10 жовтня департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

 

11.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від                                               

13 грудня 2017 р. № 903-р „Про затвердження плану заходів на 

2017-2029 роки із запровадження  Концепції реалізації  

державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти    „Нова українська школа” 

до 10 жовтня управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

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

№ 68 „Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до 

трьох років „муніципальна няня” 

до 10 жовтня департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

13.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 січня             

2020 р. № 111-р „Про затвердження плану заходів щодо 

реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної 

допомоги” 

до 10 жовтня департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

14.  Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 р.             

№ 534 „Про затвердження Державної програми стимулювання 

економіки для подолання негативних наслідків, спричинених 

обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на 2020—2022 рр” 

до 10 жовтня департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 
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15.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від                                               

5 серпня 2020 р. № 1008-р „Про затвердження плану заходів з 

реформування системи шкільного харчування” 

до 10 жовтня управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

16.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18  листопада 

2020 р.     № 1463-р „Про затвердження плану заходів щодо 

реалізації Державної стратегії розвитку системи 

протитуберкульозної медичної допомоги населенню на 2020—

2023 роки” 

до 10 жовтня департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

17.  Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2020 р.                  

№ 1180 „Деякі питання надання при народженні дитини 

одноразової натуральної допомоги ,,пакунок малюка” 

до 10, 15 

жовтня 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

 

18.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня               

2020 р.  № 1570-р „Про розподіл резерву коштів освітньої 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 

році та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 

передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік” 

до 10 жовтня управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

19.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від                                       

16 грудня 2020 р. № 1578-р „Про затвердження плану заходів з 

реалізації зобов’язань Уряду України, взятих в рамках 

міжнародної ініціативи ,,Партнерство Біарріц” з утвердження 

гендерної рівності” 

до 10 жовтня департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

 

20.  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 жовтня департамент фінансів 

облдержадміністрації 
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21.  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 жовтня департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

 

22.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 

р. № 84-р „Про затвердження плану заходів щодо підтримки 

сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку 

креативних індустрій та туризму” 

до 10 жовтня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

23.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 

р. № 338-р „Про затвердження плану заходів щодо підтримки 

осіб з інвалідністю на період дії карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України, та посилених протиепідемічних 

заходів у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

мінімізації її наслідків” 

до 10 жовтня департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

 

24.  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 жовтня управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

25.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від                              

9 червня 2021 р. № 614-р  „Про заходи з відзначення у 2021 році 

Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України” 

до 10 жовтня управління інформаційної політики та 

комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 
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26.  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, 20 

жовтня 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

27.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021р.   

№ 883-р „Про затвердження плану заходів на 2021 і 2022 роки з 

реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного 

простору в Україні на період до 2030 року” 

до 10 жовтня департамент архітектури, 

містобудування, житлово-комунального 

господарства та енергозбереження 

облдержадміністрації 

28.  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, 20 

жовтня 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

29.  Постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 № 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 територіальну цілісність України, а також членів їх сімей” 

до 10, 20 

жовтня 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

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

№ 887 „Про затвердження Порядку та умов надання у 2021 році 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та 

консерваційних робіт пам’яток культурної спадщини, що 

перебувають у комунальній власності” 

до 10 жовтня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

31.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2021 

р. № 1069-р „Про затвердження плану заходів з розвитку 

широкосмугового доступу до Інтернету на    2021—2022 роки” 

до 10 жовтня департамент цифрової трансформації 

облдержадміністрації 
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32.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від                                                 

28 березня 2018 р.  № 218-р „Про затвердження плану заходів, 

спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої 

політики щодо тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополя” 

до 15 жовтня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

33.  Указ Президента України від 30 вересня 2019 р. № 721/2019                       

„Про деякі питання забезпечення прав та законних інтересів 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей” 

до 15 жовтня служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

34.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 

2019   р.  № 1335-р „Про затвердження плану заходів з 

реалізації Національної стратегії реформування системи 

юстиції щодо дітей на період до 2023 року” 

до 15 жовтня служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

35.  Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р.              

№ 204 „Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного 

проекту ,,Розвиток соціальних послуг” 

до 15 жовтня департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

36.  Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 853 

„Деякі питання, пов’язані з реформуванням системи 

інституційного догляду та виховання дітей” 

до 15 жовтня служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

37.  Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 615 

„Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки 

малих групових будинків” 

до 15 жовтня служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

38.  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 № 853 

„Деякі питання надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів 

просторового розвитку територій територіальних громад”  

до 15 жовтня департамент архітектури, 

містобудування, житлово-комунального 

господарства та енергозбереження 

облдержадміністрації 
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39.  Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 р.  № 

817 „Деякі питання реалізації експериментального проекту з 

організації в територіальних громадах соціальної роботи із 

сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення 

та/або перебувають у складних життєвих обставинах” 

до 15 жовтня департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

40.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 

2019 р.  № 1415-р „Про схвалення Державної стратегії у сфері 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним 

гепатитам на період до 2030 року” 

до 25 жовтня департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

 

41.  Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р.                  

№ 35 „Про реалізацію експериментального проекту щодо 

проведення щокварталу моніторингу та оцінки ефективності 

діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій” 

до 29 жовтня департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

 

42.  Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р.               

№ 813 „Про затвердження Порядку підготовки, схвалення та 

виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської 

Комісії у рамках TAIEX” 

до 31 жовтня управління міжнародного економічного 

співробітництва та інвестиційних 

проектів облдержадміністрації 

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

№ 537 „Про затвердження Порядку проведення моніторингу та 

оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і 

послуг для осіб з інвалідністю” 

до 31 жовтня департамент архітектури, 

містобудування, житлово-комунального 

господарства та енергозбереження 

облдержадміністрації 

44.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від                                                

23 грудня 2020 р. № 1668-р  „Про затвердження плану заходів з 

реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і 

здорового освітнього середовища у новій українській школі на 

2021 рік” 

до 1 листопада управління освіти і науки 

облдержадміністрації 
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