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ПЛАН РОБОТИ
обласної державної адміністрації на листопад 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови
обласної державної адміністрації 
___________№_________________

№
з/п Зміст заходу Термін

виконання Відповідальні виконавці

І. Колегія обласної державної адміністрації

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про стан і перспективи розвитку фізичної культури та 
спорту в області.
2.  Про реформування  мистецької освіти в області. 

1.

3. Про впровадження в області Закону України ,,Про загальну 
середню освіту”.

24
листопада управління молоді, спорту та іміджевих 

проектів облдержадміністрації
департамент культури та туризму 
облдержадміністрації 
управління освіти і науки 
облдержадміністрації
 

ІІ. Сесія обласної ради

1. Засідання сесії Тернопільської обласної ради ІI
декада

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

1. Презентація фотодокументальної виставки ,,Шлях Леся 
Курбаса на Голгофу” (до 84-ї річниці з дня смерті Леся 
Курбаса)

2
листопада

департамент культури та туризму 
облдержадміністрації

2. Заходи з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури 
та майстрів народного мистецтва і Дня української 
писемності та мови

9-11 
листопада

департамент культури та туризму 
облдержадміністрації

3. Виставка-реквієм ,,Біль душі і пам’ять серця…” до Дня 
пам’яті жертв голодоморів

17-30 
листопада

департамент культури та туризму 
облдержадміністрації

4. Виставка фондових матеріалів “До Дня Гідності та 
Свободи”

18
листопада

департамент культури та туризму 
облдержадміністрації

5. Презентація фотодокументальної виставки ,,Майдан – 
простір гідності, свободи і єднання”  до Дня Гідності та 
Свободи

21
листопада

департамент культури та туризму 
облдержадміністрації

6. Виставка фондових матеріалів “На скрижалях сумної 
пам’яті”, приурочена Дню пам’яті голодоморів   в Україні

22
листопада

департамент культури та туризму 
облдержадміністрації

7. Мітинг-реквієм та акція „Запали свічку” до Дня пам’яті 
жертв голодоморів в Україні

27
листопада

департамент культури та туризму 
облдержадміністрації

8. Дводенна теренова гра „Листопадовий зрив” I
декада

управління молоді, спорту та іміджевих 
проектів  облдержадміністрації

9. Заходи в рамках акції ,,16 днів проти насильства” протягом 
місяця

служба у справах дітей  
облдержадміністрації

10. Соціальний проєкт ,,Знайомтесь! Служба у справах дітей 
вашої громади!’’

протягом 
місяця

служба у справах дітей  
облдержадміністрації
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Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят:

День проголошення Західно-Української Народної 
Республіки

1
листопада

управління інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю   
облдержадміністрації

День працівників соціальної сфери 1
листопада

департамент соціального захисту населення  
облдержадміністрації

День залізничника 4
листопада

управління  розвитку інфраструктури та 
дорожнього господарства   
облдержадміністрації

День української писемності та мови 9
листопада

управління освіти і науки   
облдержадміністрації

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів 
народного мистецтва

9
листопада

департамент  культури   та туризму 
облдержадміністрації

Всесвітній день молоді 10
листопада

управління молоді, спорту та іміджевих 
проектів облдержадміністрації

День працівників сільського господарства 15
листопада

департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації

День працівників радіо, телебачення та зв’язку 16
листопада

управління  розвитку інфраструктури та 
дорожнього господарства   
облдержадміністрації

Міжнародний день студента 17
листопада

управління освіти і науки 
облдержадміністрації

Всесвітній день телебачення 21
листопада

управління інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю   
облдержадміністрації

11.

День Гідності та Свободи 21
листопада

управління інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю   
облдержадміністрації
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День пам’яті жертв голодоморів 27
листопада

управління інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю   
облдержадміністрації

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

1. Засідання архітектурно-містобудівної ради департаменту 
архітектури, містобудування, житлово-комунального 
господарства та енергозбереження облдержадміністрації з 
розгляду проєктів містобудівної документації населених 
пунктів області

2
листопада

департамент архітектури, містобудування, 
житлово-комунального господарства та 
енергозбереження облдержадміністрації

2. Методичний семінар викладачів музично-теоретичних 
дисциплін мистецьких шкіл області (онлайн)

3
листопада

департамент культури та туризму 
облдержадміністрації

3. Круглий стіл з популяризації постаті Леся Курбаса серед 
молодих дослідників з України на тему: ,,Лесь Курбас: 
театрально-мистецькі та історико-політичні горизонти”

3
листопада

департамент культури та туризму 
облдержадміністрації

4. Обласний онлайн семінар-практикум завідувачів бібліотек 
для дітей, публічно-шкільних бібліотек, бібліотекарів 
публічних бібліотек територіальних громад ,,Бібліотека для 
дітей в онлайні – актуально, цікаво, зручно”

3-4 
листопада

департамент культури та туризму 
облдержадміністрації

5. Семінар на тему : ,,Електронна система проведення конкурсу: 
нові правила”

11
листопада

управління молоді, спорту та іміджевих 
проектів облдержадміністрації

6. Всеукраїнська науково-практична конференція ,,Бібліотека 
для юнацтва в сучасному форматі: проєкти та технології 
розвитку” (у форматі Zoom)

17-18 
листопада

департамент культури та туризму 
облдержадміністрації

7. Відкриття документальної виставки „Ми – нація, що 
пам’ятає” до Дня Гідності та Свободи

18 
листопада

державний архів Тернопільської області
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8. Засідання комісії з питань присвоєння спортивних розрядів 19
листопада

управління молоді, спорту та іміджевих 
проектів облдержадміністрації

9. Проведення засідання експертно-перевірної комісії 19 
листопада

державний архів Тернопільської області

10. Нарада-семінар посадових осіб районних державних 
адміністрацій, на яких покладено повноваження щодо 
здійснення внутрішнього аудиту

25 
листопада

сектор внутрішнього аудиту 
облдержадміністрації

11. Засідання обласної атестаційної комісії з присвоєння 
кваліфікаційних категорій тренерам-викладачам

25 
листопада

управління молоді, спорту та іміджевих 
проектів облдержадміністрації

12. Проведення  засідання  обласної  комісії  з  атестації  тренерів 
(тренерів-викладачів) та присвоєння кваліфікаційної категорії

25 
листопада

управління молоді, спорту та іміджевих 
проектів облдержадміністрації

13. Засідання атестаційної комісії департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації щодо присвоєння 
кваліфікаційної категорії лікарям

25 
листопада

департамент охорони здоров’я  
облдержадміністрації

14. Відкриття книжкової виставки до Дня пам’яті жертв 
голодоморів

26 
листопада

державний архів Тернопільської області

15. Засідання атестаційної комісії департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації щодо присвоєння 
кваліфікаційної категорії середньому медичному персоналу 

протягом 
місяця

департамент охорони здоров’я  
облдержадміністрації

16. Нарада з представниками федерацій області протягом 
місяця

управління молоді, спорту та іміджевих 
проектів облдержадміністрації

17. Засідання комісії  з питань  нарахування  та виплати дотації  
сімейним молочним фермам за утримання корів відповідно 
до  комплексної програми розвитку агропромислового 
комплексу Тернопільської області на 2021-2025 роки 

ІІ
 декада

департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації

18. Проведення спелео-семінару в рамках проєкту ,,Подорожуй 
безпечно”

ІІ 
декада

департамент культури та туризму 
облдержадміністрації
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19. Засідання комісії з питань часткового відшкодування 
вартості закуплених установок індивідуального доїння  
відповідно до  комплексної програми розвитку 
агропромислового комплексу Тернопільської області на 
2021-2025 роки

ІІ 
декада 

департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації

20. Засідання обласної комісії з прийняття рішень щодо надання 
державної підтримки сільськогосподарським 
товаровиробникам шляхом виділення бюджетних субсидій з 
розрахунку на одиницю оброблюваних угідь

ІІІ  
декада 

департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації

21. 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

22. Засідання оргкомітету з питань підготовки та проведення 
заходів із вшанування в області пам’яті жертв голодоморів

ІІ 
декада

управління інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації

23. Нарада з представниками закладів освіти та рад 
територіальних громад області щодо впровадження освітніх 
технологій у навчальний процес

ІІ 
декада 

департамент цифрової трансформації 
облдержадміністрації

24. Засідання оргкомітету з питань підготовки та проведення в 
області заходів до Дня Гідності та Свободи

ІІ 
декада

управління інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації

25. Засідання міжвідомчої робочої групи з питань реформування 
закладів інституційного догляду та виховання дітей при 
обласній державній адміністрації

протягом 
місяця

служба у справах дітей  
облдержадміністрації
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26. Круглий стіл з представниками виконавчих комітетів рад 
територіальних громад Тернопільського району на базі 
Тернопільської районної державної адміністрації на тему 
,,Міжнародне економічне співробітництво – можливості та 
виклики”

протягом 
місяця

департамент економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації

27. Виїзд для огляду та перевірки  ходу будівництва об’єктів, які 
реалізуються за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку в рамках програми „Велике 
будівництво”  

протягом 
місяця

управління капітального будівництва 
облдержадміністрації

28. Нарада з представниками  рад територіальних  громад з 
питань використання коштів субвенції на підключення 
органів місцевого самоврядування  до  широкосмугового 
доступу до Інтернету та визначення стану підключення до 
широкосмугового доступу до Інтернету закладів соціальної 
інфраструктури в сільській місцевості Тернопільської області

протягом
місяця

департамент цифрової трансформації 
облдержадміністрації

29. 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

30. Засідання робочої групи з питань надання гуманітарної 
допомоги при обласній державній адміністрації 

протягом
місяця

департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації

31. Засідання ради підтримки учасників антитерористичної 
операції 

протягом
місяця

департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації

32. Засідання комісії з визнання та встановлення статусу 
учасника бойових дій - добровольця 

протягом
місяця

департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації

33. Засідання регіональної комісії з визначення статусу осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших 
категорій громадян

протягом
місяця

департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації
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34. 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

35. 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

36. 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

37. Засідання робочої групи з питань погашення заборгованості 
із заробітної плати, за спожиті енергоносії та інших 
обов’язкових платежів до місцевого і державного бюджетів 
Тернопільським державним науково-технічним 
підприємством  „Промінь”

протягом 
місяця за 
окремим 
графіком

департамент архітектури, містобудування, 
житлово-комунального господарства та 
енергозбереження облдержадміністрації

38. Засідання робочої групи щодо ліквідації нелегального обігу 
та нелегальної торгівлі нафтопродуктами на території області

протягом 
місяця за 
окремим 
графіком

департамент архітектури, містобудування, 
житлово-комунального господарства та 
енергозбереження облдержадміністрації

39. Засідання територіальної комісії з питань узгодження 
заборгованості з різниці в тарифах

протягом 
місяця

департамент архітектури, містобудування, 
житлово-комунального господарства та 
енергозбереження облдержадміністрації

40. Засідання робочої групи зі здійснення контролю за 
виконанням інвестиційних програм у сферах 
теплопостачання, централізованого водопостачання та 
водовідведення

протягом 
місяця

департамент архітектури, містобудування, 
житлово-комунального господарства та 
енергозбереження облдержадміністрації
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41. Засідання робочої групи з розгляду заяв про надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
розроблення комплексних планів просторового розвитку 
територій територіальних громад

протягом 
місяця за 
окремим 
графіком

департамент архітектури, містобудування, 
житлово-комунального господарства та 
енергозбереження облдержадміністрації

42. Засідання регіональної комісії з інвентаризації водних 
обʼєктів, лісових ресурсів, обʼєктів державної і комунальної 
власності, що знаходяться на території територіальних 
громад Тернопільської області

протягом 
місяця за 
окремим 
графіком

департамент архітектури, містобудування, 
житлово-комунального господарства та 
енергозбереження облдержадміністрації

43. Засідання обласної комісії з контролю за розрахунками за 
спожиті енергоносії

протягом 
місяця за 
окремим 
графіком

департамент архітектури, містобудування, 
житлово-комунального господарства та 
енергозбереження облдержадміністрації

44. 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

45. Засідання обласної комісії у справах альтернативної 
(невійськової) служби

протягом
місяця по 

мірі
необхідності

департамент з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту населення та взаємодії з 
правоохоронними органами 
облдержадміністрації

46. Засідання обласної призовної комісії протягом
місяця по 

мірі
необхідності

департамент з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту населення та взаємодії з 
правоохоронними органами 
облдержадміністрації

47. Засідання спостережної комісії при обласній державній 
адміністрації

протягом
місяця по 

мірі
необхідності

департамент з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту населення та взаємодії з 
правоохоронними органами 
облдержадміністрації
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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

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
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VI. Засідання колегій структурних підрозділів облдержадміністрації, інших обласних організацій

1. Засідання колегії департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про стан готовності підвідомчих установ і закладів до 
роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року.
2. Про призначення субсидій на житлово-комунальні послуги 
населенню області.
3. Про передачу у власність легкових автомобілів після 
закінчення 10-річного строку їх експлуатації.

3 
листопада

департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації

2. Розширене засідання колегії державного архіву області за 
участю начальників архівних відділів райдержадміністрацій з 
порядком денним:
1. Про хід огляду на краще забезпечення збереженості 
документів НАФ та стану діловодства в установах та 
закладах, підпорядкованих управлінню освіти та науки 
Тернопільської обласної державної адміністрації.
2. Про результати проведених перевірок установ джерел 
комплектування  держархіву у поточному році

18 
листопада

державний архів Тернопільської області

3. Засідання колегії служби у справах дітей 
облдержадміністрації з порядком денним:
Про  забезпечення соціально-правового захисту дітей, 
профілактику правопорушень та злочинності у дитячому 
середовищі.

І
декада

служба у справах дітей 
облдержадміністрації
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4. Засідання колегії управління молоді, спорту та іміджевих 
проектів з порядком денним:
1. Про підсумки оздоровлення в 2021 році.
2. Про формування календарного плану заходів у молодіжній 
сфері та сфері національно-патріотичного виховання молоді.

ІІІ
 декада

управління молоді, спорту та іміджевих 
проектів облдержадміністрації

VII. Робота з кадрами

1. Онлайн навчання в режимі реального часу  у 
Тернопільському регіональному центрі підвищення 
кваліфікації (за окремим планом):

Державний заклад післядипломної освіти 
„Тернопільський регіональний центр 
перепідготовки та підвищення кваліфікації”

посадових осіб органів місцевого самоврядування, які  
впродовж останніх трьох років не підвищували кваліфікацію, 
за професійною (сертифікатною)  програмою підвищення 
кваліфікації (II етап навчання) 

1-3 
листопада

працівників органів державної влади з питань державної 
служби

4
 листопада

державних службовців категорій „Б” і „В”, вперше 
призначених на посади державної служби, за професійною 
(сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації (II етап 
навчання)

8-10 
листопада

працівників  органів державної влади та місцевого 
самоврядування  з питань електронного урядування та 
електронної демократії

11
 листопада

посадових осіб органів місцевого самоврядування, вперше 
призначених на посади, за  професійною (сертифікатною)  
програмою підвищення кваліфікації  (I етап навчання)

15-17 
листопада
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працівників  із земельних питань сільських, селищних та 
міських рад

18
 листопада

уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення 
корупції органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування з питань запобігання корупції та 
забезпечення доброчесності

23
 листопада

працівників органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування з питань європейської інтеграції

25
 листопада

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

ІI
декада

відділ роботи із зверненнями громадян 
апарату облдержадміністрації

2. Здійснення внутрішнього аудиту діяльності департаменту 
культури та туризму облдержадміністрації, щодо ступеня 
виконання і досягнення цілей бюджетної програми

протягом 
місяця

сектор внутрішнього аудиту 
облдержадміністрації

IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформації органам
влади вищого рівня у листопаді 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 
коронавірусу  COVID-19”

щодня департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації
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2. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України                     
від 03 березня 2021 р. № 29 пункт 4 „Щодо протидії 
незаконному обігу пального”

до 2 
листопада

департамент архітектури, 
містобудування, житлово-комунального 
господарства та енергозбереження 
облдержадміністрації

3. Доручення Президента України від 29 червня 2010 р.              
№ 1-1/1378  щодо активізації роботи комісій з питань 
забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та 
погашення заборгованості із зарплати, пенсій, стипендій та 
інших соціальних виплат та щомісячного оприлюднення в 
ЗМІ щодо погашення заборгованості із зарплати

до 5 
листопада

департамент соціального захисту 
населення 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 
листопада

департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 травня 2021 р. 
№ 540 „Про затвердження Порядку розподілу бюджетних 
призначень загального фонду державного бюджету на 
заходи, пов'язані з вакцинацією населення і запобіганням 
поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом               
SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками”

до 5 
листопада

департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації

6. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 
11 серпня 2021 р. № 97 пункту 7 „Щодо створення робочих 
місць і працевлаштування безробітних під час реалізації 
загальнодержавних цільових (регіональних) інвестиційних та 
інших програм і проектів”

до 5, 20 
листопада

департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації 
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7. 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 
листопада

департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада     
2020 р. № 1180 „Деякі питання надання при народженні 
дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

до 10, 15 
листопада

департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації 

9. 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 
листопада

управління освіти і науки 
облдержадміністрації

10. 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 
листопада

департамент фінансів 
облдержадміністрації

11. 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 
листопада

департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації
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12. 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 
листопада

управління освіти і науки 
облдержадміністрації

13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 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

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р. 
№ 811 „Про внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів 
України  від 28 березня 2018 р. № 214”

до 10 
листопада

департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації 

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. 
№ 845 „Про внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів 
України  від 20 лютого 2019 р. № 206”

до 10 
листопада

департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації 

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. 
№ 846 „Про внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів 
України  від 19 жовтня 2016 р. № 719”

до 10 
листопада

департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації 

17. 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 
листопада

департамент культури та туризму 
облдержадміністрації
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18. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. 
№ 570 „Деякі питання організації та проведення біржових 
аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату 
власного видобутку і скрапленого газу”

до 15 
листопада

департамент архітектури, 
містобудування, житлово-комунального 
господарства та енергозбереження 
облдержадміністрації

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. 
№ 239 „Деякі питання відшкодування вартості препаратів 
інсуліну”

до 15 
листопада

департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації

20. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 
2016 р. № 517-р „Про затвердження плану невідкладних 
заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати”

до 15 
листопада

департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації 

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 р. 
№ 853 „Деякі питання, пов’язані з реформуванням системи 
інституційного догляду та виховання дітей”

до 15 
листопада

служба у справах дітей 
облдержадміністрації

22. 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 
листопада

департамент архітектури, 
містобудування, житлово-комунального 
господарства та енергозбереження 
облдержадміністрації

23. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 
2021 р. № 1189-р „Про заходи з відзначення у 2021 році Дня 
захисників і захисниць України”

до 15 
листопада

управління інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. 
№ 615 „Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 
житлом та підтримки малих групових будинків”

до 1 грудня служба у справах дітей 
облдержадміністрації


