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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 грудень  2021  року

Відповідно до пункту 6 регламенту обласної державної адміністрації, 
затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації         
від 20 листопада 2020 року № 681/01.02-01:

1. Затвердити план роботи обласної державної адміністрації на                    
грудень 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

                   
 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
№ 740/01.02-01 від 02.12.2021

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000067EF2E0080C68200 
Підписувач Труш Володимир Любомирович
Дійсний з 23.03.2020 0:00:00 по 23.03.2022 0:00:00

Н4ВВzВВD57UH6О



2

Ігор Дем’янчук
Ігор Гайдук
Михайло Гапула
Володимир Важинський
Світлана Беспоповцева
Мирослав Якимів
Ольга Вовк
Сергій Калиняк
Володимир Комінко
Олег Пілярчук 



ПЛАН РОБОТИ
обласної державної адміністрації на грудень  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 проєкт  обласного бюджету на 2022 рік.
2. Про стан проведення ремонтних робіт на автомобільних 
дорогах загального користування державного значення.

1.

3. Про план роботи облдержадміністрації на 2022 рік

29 грудня
департамент фінансів облдержадміністрації
управління розвитку інфраструктури та 
дорожнього господарства  
облдержадміністрації
організаційний відділ апарату 
облдержадміністрації

ІІ. Сесія обласної ради

1. Засідання сесії Тернопільської обласної ради ІII
декада

керівництво області



4

IIІ. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат

1. Виставка до 30-ї річниці проведення Всеукраїнського 
референдуму

1 грудня департамент культури та туризму 
облдержадміністрації

2. Виставка фондових матеріалів „Михайлові Ониськіву, 
журналістові, літератору, культурно-громадському                      
діячеві –80”

1 грудня департамент культури та туризму 
облдержадміністрації

3. Концерт з нагоди 20-річчя камерного оркестру 
Тернопільської обласної філармонії

2 грудня департамент культури та туризму 
облдержадміністрації

4. Молодіжна акція з упорядкування та благоустрою території 
історико-меморіального музею імені Ярослава Стецька                   
с. Великий Глибочок

3 грудня управління молоді, спорту та іміджевих 
проектів облдержадміністрації

5. Вечір-вшанування до Дня Збройних Сил України 6 грудня департамент культури та туризму 
облдержадміністрації

6. Концерт з нагоди 60-річчя академічного ансамблю танцю 
,,Надзбручанка” Тернопільської обласної філармонії

16 грудня департамент культури та туризму 
облдержадміністрації

7. Тематичний вечір ,,В борні за волю України” до                           
110-ї річниці з дня народження Я. Стецька

22 грудня департамент культури та туризму 
облдержадміністрації

8. Сольний концерт заслуженої артистки України Оксани 
Малецької, камерний оркестр

23 грудня департамент культури та туризму 
облдержадміністрації

Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят:

Всесвітній день боротьби зі СНІДом 1
грудня

департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації

9.

День працівників прокуратури 1
грудня

департамент з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту населення та взаємодії з 
правоохоронними органами 
облдержадміністрації
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Міжнародний день людей з особливими потребами 3
грудня

департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації

Введення у храм Пресвятої Діви Марії 4
грудня

департамент культури та туризму 
облдержадміністрації

Міжнародний День волонтера 5
грудня

управління інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації

День працівників статистики 5
грудня

департамент економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації

День Збройних Сил України 6
грудня

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

День місцевого самоврядування 7 грудня управління інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації

Міжнародний день прав людини 10
грудня

департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС

14
грудня

департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації

День працівників суду 15
грудня

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

День працівників державної виконавчої служби 17
грудня

департамент з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту населення та взаємодії з 
правоохоронними органами 
облдержадміністрації
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Свято Миколая Чудотворця 19
грудня

департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації

День адвокатури 19
грудня

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

Непорочне зачаття Пресвятої Діви Марії св. Анною 22
грудня

департамент культури та туризму 
облдержадміністрації

День української дипломатії 22
грудня

управління міжнародного економічного 
співробітництва та інвестиційних проектів 
облдержадміністрації

День енергетика 22
грудня

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

День працівників архівних установ 24
грудня

Державний архів Тернопільської області

Різдво Христове 25
грудня

департамент культури та туризму 
облдержадміністрації

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

1. Організація та проведення Першого Українсько-
Африканського форуму економічного та освітнього 
співробітництва

15 грудня управління міжнародного економічного 
співробітництва та інвестиційних проектів 
облдержадміністрації

2. Засідання експертно-перевірної комісії 17 грудня Державний архів Тернопільської області
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3. Засідання наглядової ради Установи ,,Агенція регіонального 
розвитку в Тернопільській області”

21 грудня управління міжнародного економічного 
співробітництва та інвестиційних проектів 
облдержадміністрації

4. Засідання комісії з питань виплати часткового відшкодування 
вартості закуплених установок індивідуального доїння  на 
виконання комплексної програми розвитку 
агропромислового комплексу Тернопільської області на 
2021-2025 роки

І декада департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації

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

ІI декада служба у справах дітей 
облдержадміністрації

6. Засідання Громадської ради при управлінні екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації

ІI декада управління екології та природних ресурсів  
облдержадміністрації

7. Засідання науково-технічних рад установ природно-
заповідного фонду

ІI декада управління екології та природних ресурсів  
облдержадміністрації

8. Засідання ради церков і релігійних організацій при обласній
державній адміністрації

ІI декада департамент культури та туризму 
облдержадміністрації

9. Виїзд для огляду та ознайомлення з ходом будівництва 
об’єктів, які реалізуються за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку в рамках програми „Велике 
будівництво”  

протягом 
місяця

управління капітального будівництва 
облдержадміністрації

10. Позачергове засідання регіональної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
при обласній державній адміністрації

протягом
місяця

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

11. Нарада з головами територіальних громад з питаннь 
використання субвенції на підвищення доступності 
широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 
Тернопільської області

щоп’ятниці департамент цифрової трансформації 
облдержадміністрації
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12. Нарада з питань утримання вулично-дорожньої мережі 
області

щоп’ятниці управління розвитку інфраструктури та 
дорожнього господарства  
облдержадміністрації

13. 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

14. Засідання комісії для підготовки висновку щодо доцільності 
надання дозволів на право користування пільгами з 
оподаткування 

протягом
місяця

департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації

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

протягом
місяця

департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації

16. Засідання ради підтримки учасників антитерористичної 
операції 

протягом
місяця

департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації

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

протягом
місяця

департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації

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

протягом
місяця

департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації

19. 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

20. Засідання комісії обласної державної адміністрації з 
визначення даних про заробітну плату працівників за роботу 
в зоні відчуження в 1986-1990 роках

протягом
місяця

департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації
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21. Засідання робочої групи з питань погашення заборгованості 
із заробітної плати, за спожиті енергоносії та інших 
обов’язкових платежів до місцевого і державного бюджетів 
Тернопільського державного науково-технічного 
підприємства „Промінь”

протягом 
місяця за 
окремим 
графіком

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

22. Засідання комісії при обласній державній адміністрації для 
проведення обстеження будівлі обласної державної 
адміністрації та приміщень структурних підрозділів

протягом 
місяця за 
окремим 
графіком

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

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

протягом 
місяця за 
окремим 
графіком

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

24. 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

25. Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення 
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та 
проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

протягом 
місяця
по мірі

необхідності

департамент економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації

26. Засідання робочої групи щодо вирішення в області 
проблемних питань малого та мікробізнесу

протягом 
місяця
по мірі

необхідності

департамент економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації

27. Засідання комісії з розгляду реєстрів погодження 
позичальників на часткове відшкодування відсоткових ставок 
за кредитами банків для суб’єктів малого та середнього 
підприємництва

протягом 
місяця
по мірі

необхідності

департамент економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації
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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

VI. Засідання колегій структурних підрозділів облдержадміністрації, інших обласних організацій

1. Засідання колегії  Державного архіву Тернопільської області 
з порядком денним: 
Про попередні підсумки роботи архівних установ області за 
2021 рік

24 грудня Державний архів  Тернопільської області
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2. Засідання колегії департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про основні засади формування бюджету на 2022 рік.
2. Про стан  роботи онкологічної служби в районах області за                     
9 місяців 2021 року

30 грудня департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації

3. Засідання колегії департаменту економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про стан фінансування та освоєння коштів державного 
фонд регіонального розвитку у 2021 році.
2. Про функціонування системи надання адміністративних 
послуг у Тернопільській області.
3. Про стан розгляду звернень та скарг громадян, що 
надійшли у департамент економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації протягом 2021 року.
4. Про стан виконавської дисципліни та організації виконання 
завдань, визначених актами законодавства, дорученнями 
Президента України, Кабінету Міністрів України, 
розпорядчими документами міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями 
голови облдержадміністрації за підсумками 2021 року та 
заходи щодо її посилення.
5. Про стан кадрової роботи та дотримання вимог 
антикорупційного законодавства

III
декада

департамент економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації

VII. Робота з кадрами

1. Онлайн-навчання в режимі реального часу  у Державному 
закладі післядипломної освіти „Тернопільський регіональний 
центр підвищення кваліфікації” (за окремим планом):

Державний заклад післядипломної освіти 
„Тернопільський регіональний центр 
підвищення кваліфікації”
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працівників органів державної влади та місцевого 
самоврядування з питань європейської інтеграції (II етап 
навчання)

1 грудня

посадових осіб органів місцевого самоврядування, вперше 
призначених на посади, професійна (сертифікатна)  програма 
підвищення кваліфікації (II етап навчання)

6-8 грудня

працівників відділів адміністрування Державного реєстру 
виборців апаратів районних державних адміністрацій та 
органів місцевого самоврядування

9 грудня

працівників, відповідальних за мобілізаційну роботу апаратів 
районних державних адміністрацій, структурних підрозділів 
обласної державної адміністрації 

17 грудня

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

1. Проведення перевірки додержання законодавства про 
звернення громадян в  управлінні освіти і науки 
облдержадміністрації

ІII
декада

відділ роботи із зверненнями громадян 
апарату облдержадміністрації

2. Здійснення внутрішнього аудиту діяльності департаменту 
культури та туризму облдержадміністрації

протягом 
місяця

сектор внутрішнього аудиту 
облдержадміністрації

IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформації органам
влади вищого рівня у грудні 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 
коронавірусним SARS-COV-2”

щодня департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації



13

2. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України                     
від 03 березня 2021 р. № 29 п. 4 „Щодо протидії незаконному 
обігу пального”

до 2 грудня 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 
засобах масової інформації щодо погашення заборгованості 
із зарплати

до 5 грудня 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 грудня департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від                                            
5 січня 2021 р. № 7-р „Про затвердження плану заходів з 
реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні”

до 5 грудня департамент з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту населення та 
взаємодії з правоохоронними органами 
облдержадміністрації
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6. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 травня 2021 р. 
№ 540 „Про затвердження Порядку розподілу бюджетних 
призначень загального та спеціальногофондів державного 
бюджету на заходи, пов’язані з вакцинацією населення і 
запобіганням виникненню та поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її 
наслідками”

до 5 грудня департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації

7. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 
11 серпня 2021 року № 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 грудня департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації 

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 
2021 р. № 1340-р „Про затвердження плану заходів із 
забезпечення впровадження Кодифікатора адміністративно-
територіальних одиниць та територій територіальних громад 
в діяльності міністерств, інших центральних та місцевих 
органів виконавчої влади”

до 5, 10 грудня департамент архітектури, 
містобудування, житлово-комунального 
господарства та енергозбереження 
облдержадміністрації

9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 
2016 р. № 777-р „Про затвердження плану заходів з 
відзначення 100-річчя подій Української революції                            
1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період 
до 2021 року”

до 10 грудня управління інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації

10. 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 грудня департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації 
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11. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада                      
2020 р. № 1180 „Деякі питання надання при народженні 
дитини одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка”

до 10, 15 
грудня

департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації 

12. 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 грудня управління освіти і науки 
облдержадміністрації

13. 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

14. 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 грудня департамент фінансів 
облдержадміністрації

15. 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

16. 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 грудня департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації
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17. 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 грудня управління освіти і науки 
облдержадміністрації

18. 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 грудня департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації 

19. 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 грудня департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації 

20. 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 грудня департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації 

21. 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 грудня департамент культури та туризму 
облдержадміністрації

22. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України                     
від 20 жовтня 2021 року № 119 п. 7 „Щодо приведення 
системи корпоративного управління у найбільших особливо 
важливих для економіки суб’єктах господарювання у 
відповідність до стандартів корпоративного управління 
Організації  економічного співробітництва та розвитку та 
стану затвердження фінансових планів підприємств”

до 10 грудня департамент економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації



17

23. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 
15 листопада 2021 року № 136 п. 3.2 „Щодо активізації 
діяльності міжвідомчих регіональних робочих груп з метою 
боротьби із нелегальним обігом і роздрібною торгівлею 
пальним”

до 10, 20, 30 
грудня

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

24. Указ Президента України від 22 лютого 2010 року                           
№ 202/2010 „Про заходи фізкультурно-оздоровчої діяльності 
стосовно дітей та молоді з вадами розумового розвитку та 
підтримки руху Спеціальної олімпіади в Україні”

до 15 грудня управління молоді, спорту та іміджевих 
проектів облдержадміністрації

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

до 15 грудня департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації

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

до 15 грудня департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації 

27. 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 грудня департамент архітектури, 
містобудування, житлово-комунального 
господарства та енергозбереження 
облдержадміністрації

28. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 листопада 
2021 р. № 1465-р „Про затвердження плану заходів з 
відзначення у 2021 році Міжнародного дня волонтера”

до 15 грудня департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації 

29. 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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30. 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

31. Указ Президента України від 15 лютого 2010 р. № 161/2010 
„Про Концепцію державної мовної політики”

до 25 грудня управління освіти і науки 
облдержадміністрації

32. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 
23 квітня 2014 року № 23 п. 7.4  „Рішення з окремих питань: 
вживати заходів до забезпечення підвідомчих їм підприємств, 
установ та організацій інформаційним бюлетенем 
,,Офіційний вісник України”

до 25 грудня управління інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації

33. Указ Президента України від 18 серпня 2020 р. № 329/2020 
„Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони 
культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та 
туризму”

до 25 грудня департамент культури та туризму 
облдежадміністрації

34. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 
2021 р. № 331-р „Про затвердження плану заходів на 2021 рік 
з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської 
інтеграції на 2018-2021 роки”

до 25 грудня управління міжнародного економічного 
співробітництва та інвестиційних 
проектів облдержадміністрації

35. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 вересня 
2021 р. № 1117-р „Про затвердження плану заходів щодо 
реалізації Концепції створення та розвитку системи раннього 
втручання на період до 2026 року”

до 25 грудня департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації

36. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. 
№ 864 „Питання організації моніторингу якості надання 
адміністративних послуг”

до 30 грудня департамент економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації
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37. Указ Президента України від 28 січня 2010 р. № 75/2010 
„Про вшанування учасників боротьби за незалежність 
України у ХХ столітті”

до 31 грудня управління інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації

38. Указ Президента України від 19 червня 2013 р. № 336/2013 
„Про деякі заходи щодо державної підтримки 
книговидавничої справи і популяризації читання в Україні”

до 31 грудня управління інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації

39. Доручення Президента України від 4 лютого 2014 р.                          
№ 1-1/227 „Щодо забезпечення домовленостей, досягнутих у 
ході державного візиту Президента України до Китайської 
Народної Республіки”

до 31 грудня управління міжнародного економічного 
співробітництва та інвестиційних 
проектів облдержадміністрації

40. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 
2016 р.  № 219-р „Про схвалення Стратегії розвитку 
бібліотечної справи на період до 2025 року „Якісні зміни 
бібліотек для забезпечення сталого розвитку України”

до 31 грудня департамент культури та туризму 
облдержадміністрації

41. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 
2013 р.  № 669-р „Про затвердження плану заходів щодо 
виконання регіональних та місцевих програм підвищення 
енергоефективності”

до 1 січня департамент архітектури, 
містобудування, житлово-комунального 
господарства та енергозбереження 
облдержадміністрації

42. 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 січня служба у справах дітей 
облдержадміністрації


