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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 ІV квартал 2021 року 
 

Відповідно до статей 6 і 13 Закону України ,,Про місцеві державні 

адміністрації”, 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 IV квартал 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 
 

 

Віктор Устенко 

Володимир Важинський 

Михайло Гапула 

  Світлана Беспоповцева 

  Тетяна Стець 

  Михайло Григор’єв 

  Сергій Калиняк 

  Володимир Комінко 

  Олег Пілярчук  

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 602/01.02-01 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 
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        ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження  голови 

обласної державної адміністрації 

____________№______________ 

 

 
 

ПЛАН РОБОТИ 

Тернопільської обласної державної адміністрації на ІV квартал 2021 року 
 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін виконання Відповідальні виконавці 

 

І. Засідання колегії обласної державної адміністрації  
 

 Засідання колегії облдержадміністрації з порядком 

денним:  

  

1. Про роботу із зверненнями громадян в окремих 

структурних підрозділах облдержадміністрації (за 

окремим погодженням) щодо забезпечення виконання 

норм чинного законодавства  

жовтень відділ роботи із зверненнями 

громадян апарату 

облдержадміністрації 

2. Про створення і розвиток сільськогосподарських 

кооперативів та фінансову підтримку з державного та 

обласного бюджетів 

жовтень департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

 

3. Про стан реалізації програми медичних гарантій                

у 2021 році в галузі охорони здоров’я області 

жовтень департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

4. Про стан і перспективи розвитку фізичної культури та 

спорту в області 

листопад управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 
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5. Про реформування мистецької освіти в області листопад департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

6. Про впровадження в області Закону України ,,Про 

загальну середню освіту” 

листопад управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

7. Про проєкт  обласного бюджету на 2022 рік грудень департамент фінансів 

облдержадміністрації 

8. Про стан проведення ремонтних робіт на автомобільних 

дорогах загального користування державного значення 

грудень управління розвитку 

інфраструктури та дорожнього 

господарства 

облдержадміністрації; Служба 

автомобільних доріг в області 

9. Про план роботи облдержадміністрації на 2022 рік грудень організаційний відділ апарату 

облдержадміністрації 

 

II. Сесія обласної ради 
 

 Сесія обласної ради 

 

згідно з планом 

роботи обласної 

ради 

заступники голови, керівник 

апарату облдержадміністрації 

 

ІII. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат 
 

1. Урочистості з нагоди Дня працівників освіти  І декада жовтня управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

2. Фестиваль „Луни повстанського краю” (с. Антонівці 

Кременецького району) 

14 жовтня 

 

департамент культури та туризму 

облдержадміністрації, 

Кременецька 

райдержадміністрація 

 

3. Заходи з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, жовтень керівництво облдержадміністрації,  
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Дня Українського козацтва, 79-ї річниці утворення 

Української повстанської армії, Дня захисників та 

захисниць України 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації, виконавчі 

комітети місцевих рад 

4. Урочисті заходи до Дня працівників харчової 

промисловості 

жовтень департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

5. Обласний фестиваль української патріотичної пісні 

„Червона калина” 

жовтень департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

6. Заходи до Дня ракетних військ та артилерії 3 листопада керівництво облдержадміністрації,  

департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту 

населення та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

7. Заходи з нагоди відзначення Дня української писемності 

та мови 

9 листопада управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

8. Урочиста академія, присвячена Всеукраїнському дню 

працівників культури та майстрів народного мистецтва 

9 листопада департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

9. Заходи, присвячені Дню Гідності та Свободи  21 листопада керівництво облдержадміністрації, 

управління інформаційної 

політики та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

10. Заходи з нагоди вшанування пам’яті жертв голодоморів 

та політичних репресій  

27 листопада керівництво облдержадміністрації, 

департамент культури та туризму 

облдержадміністрації, управління 

інформаційної політики та 

комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

 

11. Урочисті заходи до Дня працівників сільського 

господарства 

листопад департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 
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12. Заходи в закладах освіти, приурочені Міжнародному дню 

студента 

листопад управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

13. Заходи, присвячені проголошенню Західноукраїнської 

Народної Республіки  

листопад управління інформаційної 

політики та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

14. Заходи до Дня Збройних сил України  6 грудня департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту 

населення та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

15. Заходи щодо організації та проведення свята                  

Св. Миколая, новорічних і різдвяних свят для дітей 

ІІ-ІІІ декади грудня керівництво облдержадміністрації,  

управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації, служба у 

справах дітей 

облдержадміністрації 

16. Відзначення професійних свят та пам’ятних дат протягом кварталу керівництво облдержадміністрації,  

керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації, керівники 

територіальних підрозділів 

центральних органів виконавчої 

влади 
 

ІV.  Робота з органами місцевого самоврядування щодо реалізації  

ними делегованих повноважень органів виконавчої влади 

1. Організаційне забезпечення проведення обласного рейду 

,,Урок” 

І-ІІ декади жовтня  служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

2. Проведення заходів в рамках акції ,,16 днів проти 

насильства” 

листопад, грудень служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

3. Проведення обласної державно-громадської операції ІІІ декада грудня служба у справах дітей 
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,,Підліток. Зима. Канікули”  облдержадміністрації 

4. Проведення вебінарів, Zoom-конференцій для працівників 

служб у справах дітей виконавчих органів місцевого 

самоврядування щодо захисту прав дітей у 

територіальних громадах 

протягом кварталу служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

5. Здійснення моніторингового обстеження центрів надання 

адміністративних послуг Бучацької, Збаразької, 

Зборівської, Хоростківської міських та Вишнівецької, 

Заводської, Скала-Подільської селищних територіальних 

громад 

протягом кварталу департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації 

6. Перевірка рішень про внесення змін до районних 

бюджетів та сільських, селищних, міських бюджетів 

територіальних громад на 2021 рік на предмет 

дотримання бюджетного законодавства 

протягом кварталу департамент фінансів 

облдержадміністрації 

7. Забезпечення виконання в межах компетенції обласних 

програм ,,Ветеран” на 2020–2024 роки та ,,Турбота” на 

2021–2025 роки  

протягом кварталу департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

8. Співпраця з територіальними громадами та 

недержавними надавачами соціальних послуг щодо 

наповнення реєстру надавачів і отримувачів соціальних 

послуг 

протягом кварталу департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

9. Участь у засіданнях постійних комісій обласної ради з 

питань, що належать до компетенції структурного 

підрозділу 

протягом кварталу керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

10. Участь у засіданнях сесій обласної ради з питань, що 

належать до компетенції структурного підрозділу  

протягом кварталу керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

11. Проведення штабних навчань із питань територіальної 

оборони 

протягом кварталу департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту 

населення та взаємодії з 

правоохоронними органами 
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облдержадміністрації 

12. Забезпечення взаємодії керівників закладів, установ, 

організацій, що надають відомості про виборців, та 

органів ведення Державного реєстру виборців у процесі 

періодичного поновлення персональних даних 

Державного реєстру виборців 

протягом кварталу відділ адміністрування 

Державного реєстру виборців 

апарату облдержадміністрації 

13. Забезпечення контролю за виконанням органами ведення 

Державного реєстру виборців статті 22 Закону України 

,,Про Державний реєстр виборців” 

протягом кварталу відділ адміністрування 

Державного реєстру виборців 

апарату облдержадміністрації 

14. Організаційно-методична робота з напрацювання та 

підготовки до затвердження обласною радою цільових 

галузевих програм 

протягом кварталу керівництво 

облдержадміністрації, керівники 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

15. Забезпечення проведення регулярних спостережень щодо 

несприятливих погодних умов і своєчасне доведення 

інформації до місцевих органів виконавчої влади і 

населення, попередження про небезпечні явища та 

організація оповіщення населення 

протягом кварталу департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту 

населення та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

16. Організація контролю за своєчасним розглядом звернень 

громадян 

протягом кварталу  

 

відділ  роботи із зверненнями  

громадян апарату 

облдержадміністрації 

17. Надання методичної допомоги з питань технічної 

інвентаризації захисних споруд цивільного захисту в 

області 

протягом кварталу департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту 

населення та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

18. Підвищення рівня професійної компетентності 

службовців місцевих органів виконавчої влади за 

професійними та короткостроковими програмами (за 

окремим графіком) 

протягом кварталу державний заклад післядипломної 

освіти ,,Тернопільський 

регіональний центр підвищення 

кваліфікації”  
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19. Консультування з питань соціального захисту 

багатодітних сімей у сільських населених пунктах області 

протягом кварталу управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

20. Організація взаємодії місцевих органів виконавчої влади з 

органами місцевого самоврядування щодо виконання 

заходів мобілізаційної роботи 

протягом кварталу відділ мобілізаційної роботи 

апарату облдержадміністрації 

 

21. Надання методичної і практичної допомоги органам 

місцевого самоврядування з питань виготовлення 

проєктної документації на реконструкцію об’єктів 

житлово-комунального господарства та будівельної галузі 

протягом кварталу департамент архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження 

облдержадміністрації  

22. Фінансування головних розпорядників коштів обласного 

бюджету на утримання установ, які фінансуються з 

обласного бюджету, трансфертів із державного та 

місцевих бюджетів 

протягом кварталу департамент фінансів 

облдержадміністрації 

23. Здійснення контролю за виконанням Програми захисту 

населення і територій області від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на 2018–2022 роки 
 

протягом кварталу департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту 

населення та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

24. Надання методичної і практичної допомоги органам 

місцевого самоврядування з питань розроблення місцевих 

програм з підтримки населення щодо заходів з 

енергозбереження 

протягом кварталу департамент архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження 

облдержадміністрації 

 

25. Надання методичної та практичної допомоги з питань 

архівної справи архівним відділам, секторам виконавчих 

комітетів місцевих рад 

протягом кварталу державний архів області 

26. Надання практичної допомоги з організації роботи із 

зверненнями громадян органам місцевого 

протягом кварталу відділ роботи із зверненнями 

громадян апарату 
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самоврядування облдержадміністрації 

27. Участь у засіданнях сесій місцевих рад, їх виконавчих 

органів, в обласних нарадах з питань роботи органів 

місцевого самоврядування і життєдіяльності територій 

протягом кварталу 

(за окремим 

графіком) 

відповідальні працівники 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації 
 

V. Заходи структурних підрозділів облдержадміністрації  
 

1. Чемпіонат України серед спортсменів дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл з веслування на човнах ,,Дракон” 

30 вересня – 

3 жовтня 

управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

2. Заходи до Міжнародного Дня музики 1 жовтня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

3. Проведення чемпіонатів області з легкої атлетики, 

волейболу та вільної боротьби 

1-2 жовтня управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

4. Підбиття підсумків Всеукраїнської благодійної акції 

,,Серце до серця” 

1-8 жовтня управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

5. Відеоконференція за участю представників Міністерства 

аграрної політики та продовольства України з вирішення 

проблемних питань, пов’язаних з реєстрацією податкових 

накладних в єдиному реєстрі 

4 жовтня департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

6. Презентація календаря ,,Знаменні і пам’ятні дати         

2022 року” 

4 жовтня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

 

7. Засідання робочої групи в режимі відеоконференції за 

участю представників Міністерства аграрної політики та 

продовольства України з питань бджільництва 

5 жовтня департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

8. Концерт до Дня працівників освіти 5 жовтня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації, управління 

освіти і науки 
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облдержадміністрації 

9. Виставка творчих робіт членів Тернопільського осередку 

Національної спілки майстрів народної творчості України 

на тему: „Традиційне народне мистецтво Тернопільщини” 

5 жовтня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

10. Представлення туристичного потенціалу краю на 

Міжнародній туристичній B2B виставці UITM ,,Україна” 

5-6 жовтня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

11. Чемпіонат області з важкої атлетики 5-6 жовтня управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

12. Участь у Конгресі транскордонного співробітництва 

,,Люблін 2021” у форматі онлайн 

5-7 жовтня управління міжнародного 

економічного співробітництва та 

інвестиційних проектів 

облдержадміністрації 

13. Проведення комплексних та тематичних перевірок стану 

справ: 

архівного відділу Кременецької районної державної 

адміністрації; 

архівного відділу Тернопільської районної державної 

адміністрації 

 

 

5 жовтня, 

 

11 жовтня 

 

державний архів області 
 

14. Проведення престуру з презентацією локального 

туристичного маршруту ,,Збараж полікультурний ,,Три 

культури – одна історія” 

 

 

7 жовтня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

15. Презентація фотодокументальної виставки до Дня 

захисників і захисниць України на тему: ,,За тебе, моя 

Україно”  

10 жовтня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

16. Участь у засіданні керівної групи проєкту ,,Підтримка 

розвитку підприємництва та конкурентоспроможності 

українських регіонів” у м. Київ 

12 жовтня управління міжнародного 

економічного співробітництва та 

інвестиційних проектів 

облдержадміністрації 
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17. Організація та проведення турніру з пейнтболу серед 

молодіжних громадських організацій з нагоди 

відзначення Дня захисників та захисниць України 

12 жовтня управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

18. Обласний марш патріотів – учасників та переможців 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри ,,Сокіл” 

(,,Джура”) 

13 жовтня управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

19. Підготовка та відкриття документальної виставки з 

нагоди відзначення в області Дня  захисників і захисниць 

України  

13 жовтня 

 

державний архів області 

20. Концерт духового оркестру до Дня захисників і захисниць 

України ,,Княжі сурми”  

14 жовтня 

 

департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

21. Проведення квестової гри ,,Скарби героїв України” 14 жовтня 

 

управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

22. Ювілейні пластові змагання ,,Лисоня” 15-17 жовтня управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

23. Обласні змагання учнівської молоді з картингу  15-17 жовтня управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

24. Проведення засідань експертно-перевірної комісії 

державного архіву області 

15 жовтня, 

19 листопада, 

17 грудня 

 

державний архів області 

 

25. Перевірка роботи та надання методичної допомоги службі  

у справах дітей Бережанської міської ради 

18-19 жовтня служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

26. Участь у Міжнародній туристичній виставці ,,ТурЕКСПО 

2021” (м. Львів) 

19-21 жовтня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

27. Міжрегіональна науково-практична конференція на тему: 

,,Медичні інновації – в практику сімейного лікаря” 

21-22 жовтня департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

28. Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю на тему: ,,Медико-соціальні 

21-22 жовтня департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 
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проблеми дитячого віку” 

29. Всеукраїнська науково-практична конференція 

,,Формування національної ідентичності українця через 

цінності Української Хартії вільної людини” 

28, 29 жовтня управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

30. Засідання атестаційної комісії з присвоєння 
кваліфікаційної категорії лікарям 

28 жовтня, 

25 листопада, 

30 грудня  

департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

31. Нарада спільно з управлінням Держпраці в області з 

питань охорони праці, запобігання виробничого 

травматизму в сільськогосподарських підприємствах у 

період проведення осінньо-польових робіт 

І декада жовтня департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

32. Нарада з питань реалізації проєкту ,,Смарт-спеціалізація в 

області” 

І декада  жовтня департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

33. Нарада з питання проведення комплексу осінньо-

польових робіт 

І декада жовтня департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

34. Засідання Наглядової ради установи ,,Агенція 

регіонального розвитку в Тернопільській області” 

І декада жовтня управління міжнародного 

економічного співробітництва та 

інвестиційних проектів 

облдержадміністрації 

35. Проведення інфотуру для туристичних операторів Сербії 

туристичними об’єктами Тернопілля  

 

І декада жовтня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

36. Організація та проведення спільно з громадською 

організацією „Асоціація з інтеграції НАССР” 

спеціалізованого форуму „HACCP in Ukraine”  в області 

щодо впровадження  та практичного застосування 

системи контролю безпечності харчових продуктів 

ІІ декада жовтня департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

37. Засідання комісії з отримання компенсації витрат на 

розвиток садівництва  відповідно до  постанови  Кабінету 

Міністрів України від 15 липня 2005  № 587 (зі змінами) 

ІІ декада жовтня департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

38. Засідання робочої групи з реалізації проєкту ІІ декада жовтня управління міжнародного 
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регіонального розвитку ,,Центр розвитку соціального 

підприємництва”, який може реалізовуватися за рахунок 

коштів державного бюджету, отриманих від 

Європейського Союзу 

 економічного співробітництва та 

інвестиційних проектів 

облдержадміністрації 

39. Нарада з керівниками та інженерами 

сільськогосподарських підприємств з питань охорони 

праці, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій  в 

осінньо-зимовий період  2021/2022 року 

ІІІ декада жовтня департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

40. Організація проведення командно-штабного навчання з 

органами управління цивільного захисту Кременецької 

ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту  

ІІІ декада жовтня департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту 

населення та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

41. Проведення інфотуру туристичними локаціями 

Бучаччини для представників туристичного бізнесу в 

рамках проєкту ,,Смачне Тернопілля”   

ІІІ декада жовтня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

42. Проведення організаційно-комунікаційних заходів з 

представниками територіальних громад з актуальних 

питань розвитку зовнішньоекономічної та грантової 

діяльності 

 

жовтень управління міжнародного 

економічного співробітництва та 

інвестиційних проектів 

облдержадміністрації 

43. Проведення семінару з питань роботи архівних 

підрозділів та організації діловодства юридичних осіб – 

джерел формування Національного архівного фонду 

жовтень державний архів області 

 

44. Організація та проведення обласного конкурсу з 

журналістики ,,У кадрі” 

жовтень управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

45. Обласний заочний конкурс на кращу фотографію ,,Моя 

Україно” 

жовтень управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

46. Виставка фондових матеріалів до 79-ї річниці Української 

Повстанської Армії 

жовтень департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

47. Виставка фондових матеріалів до 103-ї річниці жовтень департамент культури та туризму 
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Західноукраїнської Народної Республіки облдержадміністрації 

48. Організація та контроль за проведенням акцій з 

благоустрою населених пунктів перед релігійними 

святами та державними заходами 

жовтень департаменти культури та 

туризму; архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження 

облдержадміністрації 

49. Проведення в області заходів всеукраїнської 

інформаційно-просвітницької кампанії щодо розвитку та 

підтримки сімей патронатних вихователів 

жовтень, листопад 

 

служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

50. Проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу 

дослідницьких робіт учнів 6-8 класів 

жовтень, листопад управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

51. Перевірка роботи та надання методичної допомоги службі  

у справах дітей Підволочиської селищної ради 

15 листопада служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

52. Засідання комісії з питань часткового відшкодування 

витрат за закупівлю установки індивідуального доїння (на 

виконання комплексної програми розвитку 

агропромислового комплексу Тернопільської області на 

2021-2025 роки) 

 

ІІ декада 

листопада 

департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

53. Засідання комісії  з питань  нарахування  та виплати 

дотації  сімейним молочним фермам за утримання корів 

(на виконання комплексної програми розвитку 

агропромислового комплексу Тернопільської області на 

2021-2025 роки)  

ІІ декада 

листопада 

департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

54. Засідання комісії з надання державної підтримки  

сільськогосподарським товаровиробникам шляхом 

виділення бюджетної субсидії з розрахунку на одиницю  

оброблюваних угідь 

ІІІ декада 

листопада 

департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

55. Чемпіонат області з пауерліфтингу листопад управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 
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облдержадміністрації 

56. Дводенна теренова гра ,,Листопадовий зрив” листопад 

 

управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

57. Відкритий конкурс вокалістів та хорових колективів  

ім. С. Крушельницької 

листопад департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

58. Виставка фондових матеріалів до Дня Гідності та 

Свободи 

листопад департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

59. Виставка фондових матеріалів до 89-ї річниці 

Голодомору в Україні 1932-1933 років 

листопад департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

60. Всеукраїнська науково-практична конференція 

,,Бібліотека для юнацтва в сучасному форматі: проєкти та 

технології розвитку” 

листопад департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

61. Семінар з питань розвитку сільського зеленого туризму листопад департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

62. Засідання ради національно-культурних товариств 

національних меншин при облдержадміністрації 

 

 

листопад департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

63. Нарада з питань реалізації в області Стратегії сприяння 

реалізації прав і можливостей осіб, які належать до 

ромської національної меншини, в українському 

суспільстві на період до 2030 року 

листопад департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

64. Обласний конкурс юних інформатиків, аматорів 

комп’ютерної техніки 

листопад управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

65. Засідання координаційної ради з питань безпеки 

дорожнього руху на автомобільному транспорті області  

листопад управління  розвитку 

інфраструктури та дорожнього 

господарства 

облдержадміністрації 

66. Засідання регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при 

листопад, грудень департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту 
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обласній державній адміністрації населення та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

67. Організація і проведення в області ХХІІ Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

листопад, грудень управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

68. Організація та проведення ,,круглих столів” з 

представниками виконавчих комітетів рад територіальних 

громад області на базі районних державних адміністрацій 

на тему: ,,Міжнародне економічне співробітництво – 

можливості та виклики” 

листопад, грудень 

 

управління міжнародного 

економічного співробітництва та 

інвестиційних проектів 

облдержадміністрації 

69. Проведення І і ІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів 

листопад, грудень управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

70. Інструктивно-методичні наради щодо реєстрації 

учасників на пробне тестування та на зовнішнє незалежне 

оцінювання 2022 року 

листопад, грудень управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

71. Виставка до річниці проведення Всеукраїнського 

референдуму щодо проголошення незалежності України 

 

1 грудня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

72. Конкурс молодих інструменталістів ,,Музичний 

калейдоскоп” 

8 грудня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

73. Проведення семінару спільно з Головним управлінням 

Державної податкової служби на тему: ,,Туристичний 

збір, як складова розвитку туристичної діяльності” 

І декада грудня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

74. Проведення акції ,,Вифлеємський вогонь миру” з 16 грудня 

 

управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

75. Засідання координаційної ради з питань протидії 

туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДУ в області  

21 грудня  департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

76. Засідання обласного конкурсного комітету з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять за межі Тернопільської 

грудень управління  розвитку 

інфраструктури та дорожнього 

господарства 
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області облдержадміністрації 

77. Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та 

студентської молоді імені Т.Г. Шевченка 

грудень управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

78. Засідання ради церков і релігійних організацій при 

обласній державній адміністрації 

грудень департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

79. Обласний конкурс виконавців на струнно-смичкових 

інструментах пам’яті братів Теленків 

грудень 

 

департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

80. Урочисте засідання з підбиття підсумків спортивних 

досягнень ,,Герої спортивного року” 

грудень управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

81. Організація прийому громадян керівництвом обласної 

державної адміністрації 

щоденно відділ роботи із зверненнями 

громадян апарату 

облдержадміністрації 

82. Нарада щодо утримання вулично-дорожньої мережі 

області 

щоп’ятниці управління  розвитку 

інфраструктури та дорожнього 

господарства 

облдержадміністрації 

83. Засідання атестаційної комісії департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації щодо присвоєння 
кваліфікаційної категорії середньому медичному 

персоналу 

щовівторка, 

щочетверга 

департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

84. Проведення перевірок стану та готовності до 

використання за призначенням систем централізованого 

оповіщення 

щосереди департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту 

населення та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

85. Навчання працівників структурних підрозділів апарату 

облдержадміністрації 

щомісяця відділ управління персоналом 

апарату облдержадміністрації 

86. Засідання комісії з попереднього розгляду документації із 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

надання дозволу на її виготовлення, матеріалів 

щомісяця юридичне управління апарату 

облдержадміністрації 
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погодження місця розташування об’єктів, встановлення 

ставок орендної плати та питань купівлі-продажу 

земельних ділянок державної власності 

87. Формування переліку нормативних документів, за якими 

вимагається подання інформацій органам влади вищого 

рівня 

щомісяця управління документального 

забезпечення апарату 

облдержадміністрації 

88. Проведення засідань спостережної комісії при обласній 

державній адміністрації 

щомісяця департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту 

населення та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

89. Моніторинг щодо забезпечення цукрової галузі області 

сировиною та виробництва цукру заводами області 

протягом кварталу департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

90. Надання методично-консультаційних послуг 

представникам туристичної галузі щодо здійснення 

туристичної діяльності 

протягом кварталу департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

91. Засідання міжвідомчої робочої групи з питань 

реформування закладів інституційного догляду та 

виховання дітей при обласній державній адміністрації 

протягом кварталу служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

92. Перевірка дотримання законодавства з питань розгляду 

звернень громадян у департаменті агропромислового 

розвитку облдержадміністрації, Кременецькій та 

Тернопільській райдержадміністраціях 

протягом кварталу 

(за окремим 

графіком) 

відділи роботи із зверненнями 

громадян; забезпечення діяльності 

керівництва апарату 

облдержадміністрації 

93. Організаційні заходи з впровадження адміністративних 

послуг, пов’язаних із діяльністю релігійних організацій, у 

центрах надання адміністративних послуг в містах 

Бережани, Кременець, Тернопіль, Чортків 

протягом кварталу департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

94. Курси підвищення кваліфікації керівних і педагогічних 

кадрів 

протягом кварталу управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

95. Погодження поточних індивідуальних технологічних 

нормативів використання питної води 

протягом кварталу управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 
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96. Збір матеріалів для роботи видавничої ради протягом кварталу управління інформаційної 

політики та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

97. Організація теле- та радіоефірів за участю голови, 

заступників голови, керівників структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

протягом кварталу управління інформаційної 

політики та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

98. Організація та проведення засідань обласної призовної 

комісії 

протягом кварталу департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту 

населення та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

99. Участь в археологічних, краєзнавчих, фольклорних, 

пам’яткоохоронних експедиціях на території області  

протягом кварталу департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

100. Засідання обласної атестаційної комісії з присвоєння 

кваліфікаційних категорій тренерам-викладачам 

протягом кварталу управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

101. Наради щодо проведення чемпіонатів області з 

олімпійських та неолімпійських видів спорту 

протягом кварталу управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

102. Реалізація соціального проєкту ,,Активні парки – локації 

здорової України” 

протягом кварталу управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

103. Забезпечення контролю за виконанням завдань, 

передбачених протокольними дорученнями за 

результатами нарад при голові облдержадміністрації 

протягом кварталу управління документального 

забезпечення апарату 

облдержадміністрації 

104. Внесення змін до переліку нерухомих пам’яток 

Тернопільської області (об’єкти археології, історії, 

монументального мистецтва) 

протягом кварталу департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

105. Мультимедійний та технічний супровід нарад, засідань, протягом кварталу управління документального 
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круглих столів, зустрічей, що проводяться 

облдержадміністрацією 

забезпечення апарату 

облдержадміністрації 

106. Супроводження роботи системи електронного 

документообігу (АСКОД) в обласній та районних 

державних адміністраціях 

протягом кварталу управління документального 

забезпечення апарату 

облдержадміністрації 

107. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги 

при обласній державній адміністрації 

протягом кварталу департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

108. Робочі поїздки до територіальних громад області з питань 

організації створення в області сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів, фермерських господарств і 

впровадження ринку землі 

протягом кварталу департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

109. Засідання обласної тристоронньої соціально-економічної 

ради 

протягом кварталу департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

 

110. Засідання комісії для підготовки висновку щодо 

доцільності надання дозволів на право користування 

пільгами з оподаткування 

протягом кварталу департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

111. Засідання комісії з визнання та встановлення статусу 

учасника бойових дій-добровольця 

протягом кварталу департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

112. Виїзд для огляду завершальних робіт на об’єктах 

будівництва (амбулаторій первинної медичної допомоги) 

та введення їх в експлуатацію 

протягом кварталу управління капітального 

будівництва облдержадміністрації 
 

113. Проведення охоронних досліджень пам’яток археології, 

яким загрожує руйнація 

протягом кварталу департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

114. Здійснення контролю за своєчасністю виконання 

відділами ведення Державного реєстру виборців області 

основних організаційних заходів з підготовки та 

проведення місцевих виборів 

протягом кварталу 

(у випадку 

призначення) 

відділ адміністрування 

Державного реєстру виборців 

апарату облдержадміністрації 

115. Представлення інтересів обласної державної адміністрації 

в судах 

протягом кварталу юридичне управління апарату 

облдержадміністрації 

116. Представлення туристичного потенціалу Тернопільської протягом кварталу департамент культури та туризму 
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області на всеукраїнських та міжнародних туристичних 

виставках 

облдержадміністрації 

117. Проведення засідання обласної комісії з присвоєння 

спортивних розрядів з різних видів спорту 

протягом кварталу управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

118. Виїзд для огляду та ознайомлення з будівництвом 

об’єктів, які реалізуються в рамках програми „Велике 

будівництво” 

протягом кварталу управління капітального 

будівництва облдержадміністрації 
 

119. Проведення перевірки стану військового обліку 

військовозобов’язаних в області 

протягом кварталу департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту 

населення та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

120. Надання практичної та методичної допомоги фізичним та 

юридичним особам щодо отримання дозволу для 

розташування рекламних засобів поза межами населених 

пунктів області 

протягом кварталу управління  розвитку 

інфраструктури та дорожнього 

господарства 

облдержадміністрації 

121. Здійснення попереднього розгляду документів, що 

надходять на ім'я керівництва обласної державної 

адміністрації, підготовка проєктів резолюцій 

протягом кварталу відділ забезпечення діяльності 

керівництва апарату 

облдержадміністрації 

122. Проведення засідань  обласної комісії у справах 

альтернативної (невійськової) служби 

протягом кварталу департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту 

населення та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

123. Моніторинг стану експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг загального користування 

протягом кварталу управління  розвитку 

інфраструктури та дорожнього 

господарства 

облдержадміністрації 

124. Участь у проведенні габаритно-вагового контролю 

вантажних транспортних засобів 

протягом кварталу управління  розвитку 

інфраструктури та дорожнього 
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господарства 

облдержадміністрації 

125. Наради з питань проведення спортивно-масових заходів протягом кварталу управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

126. Моніторинг стану безпеки дорожнього руху на 

автомобільних дорогах області 

протягом кварталу управління  розвитку 

інфраструктури та дорожнього 

господарства 

облдержадміністрації 

127. Проведення нарад за хірургічним, терапевтичним, 

педіатричним та іншими напрямами з лікарями області 

протягом кварталу  департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

 

128. Аналіз темпів проведення ремонтних робіт на 

автомобільних дорогах державного значення області 

протягом кварталу управління  розвитку 

інфраструктури та дорожнього 

господарства 

облдержадміністрації 

129. Засідання комісії з розгляду реєстрів погодження 

позичальників на часткове відшкодування відсоткових 

ставок за кредитами банків для суб’єктів малого та 

середнього підприємництва 

протягом кварталу департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації 

130. Сприяння у розробленні та впровадженні нових 

туристичних маршрутів історико-краєзнавчої, історико-

релігієзнавчої, молодіжної, природничої та іншої 

тематики, у тому числі транскордонних туристичних 

маршрутів 

протягом кварталу департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

131. Інформаційно-просвітницькі заходи з питань 

попередження насильства в сім’ї та жорстокого 

поводження з дітьми 

протягом кварталу управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

132. Організаційне забезпечення робіт щодо експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення 

протягом кварталу управління капітального 

будівництва облдержадміністрації 
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133. Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення 

проведення конкурсного відбору інвестиційних програм 

та проєктів регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку 

протягом кварталу департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації 

134. Проведення засідань науково-технічних рад установ 

природно-заповідного фонду 

протягом кварталу управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

135. Здійснення технічного нагляду на об’єктах будівництва та 

здача їх в експлуатацію 

протягом кварталу управління капітального 

будівництва облдержадміністрації 

136. Засідання громадської ради при управлінні екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації 

протягом кварталу управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

137. Проведення корекційних програм щодо попередження 

насильства в сім’ї 

протягом кварталу управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

138. Засідання обласної молодіжної ради протягом кварталу управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

139. Проведення просвітницьких заходів з питань 

профорієнтації та працевлаштування молоді 

протягом кварталу управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

140. Засідання робочої групи щодо вирішення в області 

проблемних питань малого та мікробізнесу 

протягом кварталу департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації 

141. Підготовка та проведення конкурсів на зайняття 

вакантних посад державних службовців 

протягом кварталу відділ управління персоналом 

апарату облдержадміністрації 

142. Здійснення правової експертизи проєктів розпоряджень, 

доручень голови облдержадміністрації, договорів, 

ініціативних листів 

протягом кварталу юридичне управління апарату 

облдержадміністрації 

143 Проведення засідання комісії з питань контролю за 

розрахунками за спожиті енергоносії 

протягом кварталу департамент архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства та 
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енергозбереження 

облдержадміністрації 

144. Організаційне забезпечення проведення спортивних 

змагань з різних видів спорту 

протягом кварталу управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

145. Засідання Ради підтримки учасників антитерористичної 

операції при обласній державній адміністрації 

протягом кварталу департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

146. Засідання комісії щодо попереднього розгляду питань, 

пов’язаних з нагородженням державними нагородами, 

відзнаками і почесними званнями України  

протягом кварталу відділ управління персоналом 

апарату облдержадміністрації 

147. Засідання громадської ради при облдержадміністрації протягом кварталу управління інформаційної 

політики та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

148. Огляди, публікації, експонування документальних 

виставок з відзначення пам’ятних та ювілейних дат 

протягом кварталу державний архів області 

149. Сприяння у врегулюванні конфлікту інтересів в апараті та 

структурних підрозділах облдержадміністрації, в разі 

його виникнення або виявлення, відповідно до вимог 

чинного законодавства 

протягом кварталу сектор з питань запобігання та 

виявлення корупції апарату 

облдержадміністрації 

150. Засідання обласної тимчасової комісії з питань 

погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних 

виплат 

протягом кварталу департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

151. Засідання комісій, робочих груп, рад, організаційних 

комітетів та інших консультативно-дорадчих органів 

облдержадміністрації (згідно із затвердженими планами 

роботи) 

протягом кварталу керівництво 

облдержадміністрації, керівники 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

152. Організаційно-методична підготовка до проведення 

фольклорно-мистецьких свят, фестивалів, виставок, 

конкурсів, ювілеїв у закладах культури  

протягом кварталу 

(за окремим 

планом) 

департамент культури та туризму 

облдержадміністрації спільно з 

райдержадміністраціями 
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153. Засідання колегій структурних підрозділів обласної 

державної адміністрації (за окремими планами згідно з 

положеннями про структурні підрозділи 

облдержадміністрації) 

протягом кварталу керівництво 

облдержадміністрації, структурні 

підрозділи облдержадміністрації 

154. Організація роботи „гарячих” телефонних ліній обласної 

державної адміністрації  

протягом кварталу 

(за окремим 

графіком) 

відділи роботи із зверненнями 

громадян; забезпечення діяльності 

керівництва апарату 

облдержадміністрації 

 

155. Організація та проведення брифінгів, пресконференцій за 

участю голови та заступників голови 

облдержадміністрації 

протягом кварталу управління інформаційної 

політики та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

166. Здійснення управління та регулювання у сфері охорони і 

використання природних ресурсів, тваринного і 

рослинного світу, територій та об’єктів природно-

заповідного фонду 

протягом кварталу управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

167. Наповнення та поновлення сторінки новин офіційного 

вебсайту облдержадміністрації 

протягом кварталу управління інформаційної 

політики та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

168. Обласні культурно-масові заходи, академії, науково-

практичні конференції, ювілеї, свята, фестивалі, 

виставки, конкурси, акції, місячники, ігри, огляди, 

марафони, змагання, олімпіади, зустрічі за „круглим 

столом”, семінари-тренінги, тематичні лекції 

протягом кварталу 

(за окремим 

планом) 

керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

169. Організаційна робота з виконання завдань, заходів, 

доручень, визначених нормативно-правовими актами 

законодавства, Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Верховної Ради України, інших центральних 

органів виконавчої влади, обласної ради 

протягом кварталу керівництво 

облдержадміністрації, керівники 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації 
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170. Організаційні заходи з підготовки до представлення 

потенціалу області у міжнародних, регіональних, 

всеукраїнських, обласних виставках, конференціях, 

ярмарках, фестивалях, форумах, асамблеях у рамках 

міжрегіонального співробітництва області  

протягом кварталу 

(за окремим 

планом) 

керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

 

 

 

 

VI. Закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення сесії обласної ради, 

розпорядження голови облдержадміністрації, хід виконання яких контролюватиметься у ІV кварталі 2021 року 

 

№ 

з/п 

Назва документа Дата виконання Відповідальний  

за подання інформації 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2020 р. № 211 „Про запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” 

щодня департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

2. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України 

від 03.03.2021 № 29 п. 4 „Щодо протидії незаконному 

обігу пального” 

до 2 жовтня, 

2 листопада, 

2 грудня 

департамент архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження 

облдержадміністрації 

3. 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, 

5, 20 листопада, 

5, 20 грудня 

департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 
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4. 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 

 

5. Указ Президента України від 19 березня 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 

6. 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, 

5 листопада, 

5 грудня 

департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

7. 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 

8. 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 жовтня, 

5, 20 листопада, 

5, 20 грудня 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

 

9. 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, 

10 листопада, 

10 грудня 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  
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10. 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 

11. 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 

 

12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 серпня 

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

реформування системи шкільного харчування” 

до 10 жовтня управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

13. 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 

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 

2020 р. № 1180 ,,Деякі питання надання при народженні 

дитини одноразової натуральної допомоги ,,пакунок 

малюка” 

до 10, 15 жовтня, 

10, 15 листопада, 

10, 15 грудня 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

 

15. 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, 

10 листопада, 

10 грудня 

управління освіти і науки 

облдержадміністрації 
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16. 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  

 

17. 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, 

10 листопада, 

10 грудня 

департамент фінансів 

облдержадміністрації 

18. 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, 

10 листопада, 

10 грудня 

департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

 

19. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 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 

20. 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 

 

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 квітня   

2021 р. № 403 „Деякі питання надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, 

до 10 жовтня, 

10 листопада, 

10 грудня 

управління освіти і науки 

облдержадміністрації 
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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” 

22. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 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 

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня    

2021 р. № 811 „Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України 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, 

10 листопада, 

10 грудня 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

24. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 серпня 

2021 № 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 

25. 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, 

10 листопада, 

10 грудня 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

26. 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 територіальну цілісність 

України, а також членів їх сімей” 

до 10, 20 жовтня, 

10 листопада, 

10 грудня 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  
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27. 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, 

10 листопада, 

10 грудня 

департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

28. Розпорядження Кабінету Міністрів України від                

08 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 

29. Указ Президента України від 30 вересня 2019 року          

№ 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 

30. 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 

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 03 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  

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 02 вересня 

2020 р. № 853 „Деякі питання, пов’язані з реформуванням 

системи інституційного догляду та виховання дітей” 

до 15 жовтня, 

15 листопада, 

15 грудня 

служба у справах дітей 

облдержадміністрації 
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33. 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 15 жовтня, 

15 листопада, 

15 грудня 

служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня    

2021 р. № 853 „Деякі питання надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення 

комплексних планів просторового розвитку територій 

територіальних громад”  

до 15 жовтня, 

15 листопада, 

15 грудня 

департамент архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження 

облдержадміністрації 

35. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 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  

36. 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 

 

37. 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 

 

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 09 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 
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39. 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 

40. 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 

41. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 червня 

2021 р. № 586-р „Про затвердження плану заходів з 

підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу та 

житлово-комунального господарства України до осінньо-

зимового періоду 2021/22 року та його проходження” 

до 10, 20 

листопада 

департамент архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження 

облдержадміністрації 

42. Указ Президента України від 17 грудня 2020 року           

№ 574/2020 ,,Про започаткування соціального проекту 

„Активні парки – локації здорової України” 

до 10 грудня управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

43. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 січня 

2021 р. № 37-р „Про заходи з увічнення пам’яті 

захисників України на період до 2025 року” 

до 10 грудня управління інформаційної 

політики та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

44. Указ Президента України від 12 січня 2018 року № 5/2018 

„Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх 

числа” 

 

 

 

 

до 20 грудня служба у справах дітей 

облдержадміністрації 
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45. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 

2018 р. № 488-р „Про затвердження плану заходів щодо 

реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації 

системи централізованого оповіщення про загрозу 

виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій” 

 

до 20 грудня департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту 

населення та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

46. Закон України від 03 грудня 2020 року № 1060-ІХ „Про 

внесення змін до деяких законів України щодо 

врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-

комунальних послуг” 

до 31 грудня департамент архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження 

облдержадміністрації 

47. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня  

2021 р. № 864 „Питання організації моніторингу якості 

надання адміністративних послуг” 

до 31 грудня департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                Світлана БЕСПОПОВЦЕВА 
 

 

Тетяна Стець 
 

Михайло Григор’єв 
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