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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  ________________ 20 ___ року      м. Тернопіль        №  _______________

Про затвердження плану роботи 
обласної військової адміністрації 
на січень 2023  року

Відповідно до статей 6 і 13 Закону України ,,Про місцеві державні 
адміністрації”, указів Президента України від 24 лютого 2022 року                                  
№ 64/2022 ,,Про введення воєнного стану в Україні” і № 68/2022                               
,,Про утворення військових адміністрацій”, від 7 листопада 2022 року                         
№ 757/2022 ,,Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”,  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 військової 
адміністрації на  січень  2023 року (додається).

2. Контроль за виконанням плану роботи покласти на заступників 
начальника та керівника апарату обласної військової адміністрації згідно з 
розподілом обов’язків.

Начальник військової адміністрації                                      
                  

Володимир ТРУШ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
№ 954/01.02-01 від 30.12.2022

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000067EF2E00498EA100 
Підписувач Труш Володимир Любомирович
Дійсний з 17.03.2022 15:54:06 по 17.03.2024 15:54:06
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ПЛАН РОБОТИ
Тернопільської обласної військової адміністрації на січень 2023 року

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження начальника 
обласної військової адміністрації 
____________№_________________

№
з/п Зміст заходу Термін

виконання Відповідальні виконавці

І. Засідання колегії обласної військової адміністрації

Засідання колегії обласної військової адміністрації з 
порядком денним:
1. Про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли 
до обласної військової адміністрації у 2022 році

відділ роботи із зверненнями громадян 
апарату обласної військової 
адміністрації

1.

2. Про обсяги виконаних робіт із ремонту автомобільних 
доріг загального користування державного значення 
протягом 2022 року

25 січня

управління розвитку інфраструктури та 
дорожнього господарства обласної 
військової адміністрації, Служба 
автомобільних доріг у Тернопільській  
області
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3. Про організацію надання медичної допомоги та 
проведення медичної і фізичної реабілітації 
військовослужбовців в області

департамент охорони здоров’я обласної 
військової адміністрації

ІІ. Сесія обласної ради

1. Засідання сесії Тернопільської обласної ради ІII
декада

керівництво області

IIІ. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат

1. Виставка фондових матеріалів ,,Степан Бандера – людина, 
яка стала символом” до 114-ї річниці від дня народження

1 січня департамент культури та туризму  
обласної військової адміністрації

2. Вертепна різдвяна містерія ,,Весь світ звеселився, бо Син 
Божий народився…”

1, 4, 8, 11, 15, 
18 січня

департамент культури та туризму  
обласної військової адміністрації

3. Проведення обласного етапу міжнародної скаутської акції 
,,Вифлеємський вогонь миру”

1-7 січня управління  молоді, спорту та іміджевих 
проектів обласної військової 
адміністрації

4. Виставка фондових матеріалів ,,Незламний повстанський 
командир Тернопільського краю” до 110-ї річниці від дня 
народження Омеляна Польового – командира воєнної округи  
,,Лисоня” УПА-Захід

2 січня департамент культури та туризму  
обласної військової адміністрації

5. Виставка-портрет ,,Незламний лицар правди і свободи!” 
до 85-річчя від дня народження українського поета 
В. С. Стуса

4 січня департамент культури та туризму  
обласної військової адміністрації

6. Арт-досьє ,,Сто сердець в одному” в рамках проєкту ,,Шануй 
своє!” до 80-річчя від дня народження Мирослава Коцюлима, 
актора, народного артиста України

5 січня департамент культури та туризму  
обласної військової адміністрації
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7. Презентація онлайн-виставки до 80-річчя від дня народження
Мирослава Коцюлима

5 січня державний архів Тернопільської області

8. Віртуальна виставка ,,Буває поетами стають, Сосюра  
народився ним...” до 125-річчя від дня народження 
письменника

6 січня департамент культури та туризму  
обласної військової адміністрації

9. Проведення акції „Ми ідемо з колядою” 7-21 січня управління  молоді, спорту та іміджевих 
проектів обласної військової 
адміністрації

10. Проведення акції „Різдвяна свічечка” 8 січня управління  молоді, спорту та іміджевих 
проектів обласної військової 
адміністрації

11. Музична комедія ,,Ніч перед Різдвом” режисера В. Жили за 
М. Гоголем

8, 9, 14, 19, 
25 січня

департамент культури та туризму  
обласної військової адміністрації

12. Книжкова виставка ,,Наша Слава не згасне” (375 років із 
початку повстання козаків на Запоріжжі, початку визвольної 
війни, обрання гетьманом Богдана Хмельницького          
(січень 1648 року))

10 січня департамент культури та туризму  
обласної військової адміністрації

13. Презентація онлайн-виставки щодо увічнення пам’яті 
Леоніда Кравчука

10 січня державний архів Тернопільської області

14. Різдвяний концерт ,,Вечори на хуторі біля Диканьки” 10, 26 січня департамент культури та туризму  
обласної військової адміністрації

15. Експозиція до 110-ї річниці від дня народження Василя Кука 
(1913-2007), військового та політичного діяча, останнього 
головнокомандувача УПА, учасника боротьби за 
незалежність України у XX столітті

11 січня департамент культури та туризму  
обласної військової адміністрації

16. Обласне свято зимового календарно-обрядового фольклору 
„Нова радість стала”

15 січня департамент культури та туризму  
обласної військової адміністрації
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17. Обласний юнацький табір ,,Сутінкові віхи” 15-22 січня управління  молоді, спорту та іміджевих 
проектів обласної військової 
адміністрації

18. Міжобласне свято „Збруч – ріка єднання” з нагоди 
104-ї річниці Дня Соборності України

22 січня департамент культури та туризму  
обласної військової адміністрації

19. Організація та проведення акції, приуроченої проголошенню 
Акта злуки Української Народної Республіки і 
Західноукраїнської Народної Республіки

22 січня управління  молоді, спорту та іміджевих 
проектів обласної військової 
адміністрації

20. Книжкова виставка ,,Сміх заради життя, а не життя заради 
сміху” до 90-річчя від дня народження Євгена Дударя, 
українського письменника, сатирика, публіциста, уродженця 
Тернопільщини

23-28 січня департамент культури та туризму  
обласної військової адміністрації

21. Крайовий вишкіл впорядників (виховників для дітей                    
11-18 років) „Число 207”

26-28 січня управління  молоді, спорту та іміджевих 
проектів обласної військової 
адміністрації

22. Проведення національно-патріотичних акцій, приурочених 
вшануванню пам’яті Героїв Крут

29 січня управління  молоді, спорту та іміджевих 
проектів обласної військової 
адміністрації

23. Різдвяний концерт за участю ансамблю пісні і танцю 
,,Гуцулія” (м. Івано-Франківськ)

31 січня департамент культури та туризму  
обласної військової адміністрації

24. Обласний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 
навчальних дисциплін

протягом 
місяця

департамент освіти і науки обласної 
військової адміністрації

25. ІІ етап (обласний) Всеукраїнського конкурсу авторських 
програм практичних психологів і соціальних педагогів „Нові 
технології у новій школі” у номінації „Просвітницькі 
програми”

протягом 
місяця

департамент освіти і науки обласної 
військової адміністрації

26. І (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу                          
,,Учитель року – 2023”

протягом 
місяця

департамент освіти і науки обласної 
військової адміністрації
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Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят:

Новий рік 1січня департамент культури та туризму  
обласної військової адміністрації

День народження Степана Бандери 1січня департамент культури та туризму  
обласної військової адміністрації

Різдво Христове 7 січня департамент культури та туризму  
обласної військової адміністрації

Собор Пресвятої Богородиці 8 січня департамент культури та туризму  
обласної військової адміністрації

Свято різдвяного дійства „Горошівська Маланка” 13 січня департамент культури та туризму  
обласної військової адміністрації

Богоявлення Господнє 19 січня департамент культури та туризму  
обласної військової адміністрації

День Соборності України 22 січня управління інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю  обласної 
військової адміністрації

День Служби зовнішньої розвідки України 24 січня департамент з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту населення та 
взаємодії з правоохоронними органами 
обласної військової адміністрації

Міжнародний день працівників митниці 26 січня департамент економічного розвитку і 
торгівлі обласної військової 
адміністрації

27.

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 27 січня управління інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю  обласної 
військової адміністрації
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День працівників пожежної охорони 29 січня управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у 
Тернопільській області

День пам’яті Героїв Крут 29 січня управління інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю  обласної 
військової адміністрації

IV. Засідання комісій, оргкомітетів, обласні наради, семінари за участю начальника і заступників начальника, 
керівника апарату обласної військової адміністрації

1. Проведення засідання науково-методичної ради 4 січня державний архів Тернопільської області
2. Участь у робочій онлайн зустрічі з представниками 

Телекомунікаційного кластеру в надзвичайних ситуаціях 
(ЕТС)

11 січня управління міжнародного економічного 
співробітництва та інвестиційних 
проектів обласної військової 
адміністрації

3. Засідання атестаційної комісії департаменту охорони 
здоров’я обласної військової адміністрації на присвоєння 
кваліфікаційної категорії лікарям

29
грудня

департамент охорони здоров’я  обласної 
військової адміністрації

4. Засідання експертно-перевірної комісії 27 січня державний архів Тернопільської області
5. Онлайн-зустріч з керівництва обласної військової 

адміністрації з представниками Центру європейських 
регіональних та локальних досліджень Варшавського 
університету EUROREG у рамках дослідницького проєкту 
,,Просторові аспекти стратегії РЕЛОКАЦІЇ 
високотехнологічних підприємств в умовах війни. 
Українсько-польська перспектива” щодо експертної оцінки 
процесів релокації

І
декада

управління міжнародного економічного 
співробітництва та інвестиційних 
проектів обласної військової 
адміністрації
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6. Засідання оргкомітету з питань підготовки та проведення 
заходів до Дня Соборності України та з нагоди вшанування 
пам’яті Героїв Крут

І
декада

управління інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю;  
міжнародного економічного 
співробітництва та інвестиційних 
проектів обласної військової 
адміністрації

7. Нарада з питань стану містобудівної діяльності, розроблення 
містобудівної документації та заходів щодо її активізації

І
декада

департамент архітектури, 
містобудування, житлово-комунального 
господарства та енергозбереження 
обласної військової адміністрації

8. Нарада з питання стану укладання договорів на постачання 
газу бюджетними установами області

ІІ
декада

департамент архітектури, 
містобудування, житлово-комунального 
господарства та енергозбереження 
обласної військової адміністрації

9. Засідання комісії щодо розгляду клопотань стосовно видачі 
посвідчення і нагрудного знака ,,Почесний донор Україниˮ 
при департаменті охорони здоров’я обласної військової 
адміністрації

ІІ
декада

департамент охорони здоров’я  обласної 
військової адміністрації

10. Засідання оперативного медичного штабу департаменту  
охорони здоров’я обласної військової адміністрації з 
координації дій закладів охорони здоров’я області у період 
воєнного стану в Україні

ІІІ
декада

департамент охорони здоров’я  обласної 
військової адміністрації
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11. Засідання комісії обласної військової 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

ІІІ
декада

юридичне управління апарату  обласної 
військової адміністрації

12. Презентація потенціалу Тернопільської області в рамках 
форуму „Європа – Україна” в місті Жешув Підкарпатського 
воєводства (Республіка Польща)

протягом 
місяця

управління міжнародного економічного 
співробітництва та інвестиційних 
проектів обласної військової 
адміністрації

13. Медичні ради лікувально-профілактичних закладів за 
підсумками роботи 2022 року, виконання плану соціально-
економічного розвитку

протягом 
місяця

департамент охорони здоров’я  обласної 
військової адміністрації

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

протягом 
місяця

департамент архітектури, 
містобудування, житлово-комунального 
господарства та енергозбереження 
обласної військової адміністрації

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

протягом 
місяця

департамент архітектури, 
містобудування, житлово-комунального 
господарства та енергозбереження 
обласної військової адміністрації

16. 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 
обласної військової адміністрації
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17. Засідання штабу з підготовки об’єктів житлово-
комунального господарства, соціальної сфери та 
інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період 
2022/2023 року, запобігання аваріям та проведення 
оперативних відновлювальних робіт на цих об’єктах, 
забезпечення сталого проходження опалювального сезону

протягом 
місяця

департамент архітектури, 
містобудування, житлово-комунального 
господарства та енергозбереження 
обласної військової адміністрації

18. Засідання комітету забезпечення доступності осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 
об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури при обласній військовій адміністрації

протягом  
кварталу

департамент архітектури, 
містобудування, житлово-комунального 
господарства та енергозбереження 
обласної військової адміністрації

19. Засідання територіальної комісії з узгодження заборгованості 
з різниці в тарифах

протягом 
місяця

департамент архітектури, 
містобудування, житлово-комунального 
господарства та енергозбереження 
обласної військової адміністрації

20. Засідання архітектурно-містобудівної ради при департаменті 
архітектури, містобудування, житлово-комунального 
господарства та енергозбереження обласної військової 
адміністрації з питань розгляду поданих проєктів 
містобудівної та проєктно-кошторисної документації

протягом 
місяця

департамент архітектури, 
містобудування, житлово-комунального 
господарства та енергозбереження 
обласної військової адміністрації

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

у разі 
потреби

департамент економічного розвитку і 
торгівлі обласної військової 
адміністрації  

22. Засідання обласної тристоронньої соціально-економічної 
ради

у разі 
потреби

департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації  
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23. Засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 

у разі 
потреби

департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації  

24. Засідання консультативної ради у справах ветеранів війни, 
сімей загиблих (померлих) захисників України

у разі 
потреби

департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації  

25. Засідання комісії з визнання та встановлення статусу 
учасника бойових дій ‒ добровольця

у разі 
потреби

департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації  

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

у разі 
потреби

департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації  

27. 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 
військовій адміністрації

у разі 
потреби

департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації  

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

у разі 
потреби

департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації  

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

у разі 
потреби

департамент економічного розвитку і 
торгівлі обласної військової 
адміністрації
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V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування

1. Надання організаційно-методичної допомоги органам 
місцевого самоврядування з питань розроблення (оновлення) 
містобудівної документації місцевого рівня (схем 
просторового розвитку громад, генеральних планів 
населених пунктів, детальних планів територій)

протягом 
місяця

департамент архітектури, 
містобудування, житлово-комунального 
господарства та енергозбереження 
обласної військової адміністрації

2. Надання організаційно-методичної допомоги органам 
місцевого самоврядування у підготовці пропозицій щодо 
земельних ділянок, які можуть використовуватися під 
забудову та/або зведення легких монтажних та/або 
капітальних споруд для розміщення осіб, які постраждали 
внаслідок збройної агресії російської федерації, а також для 
розміщення підприємств, які переміщуються з територій 
бойових дій та окупованих територій

протягом 
місяця

департамент архітектури, 
містобудування, житлово-комунального 
господарства та енергозбереження 
обласної військової адміністрації

3. Надання організаційно-методичної допомоги органам 
місцевого самоврядування з питань забезпечення 
підключення і використання Єдиної електронної системи у 
сфері будівництва

протягом 
місяця

департамент архітектури, 
містобудування, житлово-комунального 
господарства та енергозбереження 
обласної військової адміністрації

4. Надання організаційно-методичної допомоги підприємствам 
житлово-комунальної галузі щодо  бронювання 
військовозобов’язаних працівників на виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 р. № 194 
„Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах 
правового режиму воєнного стану” (із змінами)

протягом 
місяця

департамент архітектури, 
містобудування, житлово-комунального 
господарства та енергозбереження 
обласної військової адміністрації
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5. Надання організаційно-методичної допомоги органам 
місцевого самоврядування щодо створення/модернізації та 
функціонування центрів надання адміністративних послуг

протягом 
місяця

департамент економічного розвитку і 
торгівлі обласної військової 
адміністрації

6. Надання організаційно-методичної допомоги органам 
місцевого самоврядування у створенні індустріальних парків 
в області

протягом 
місяця

департамент економічного розвитку і 
торгівлі обласної військової 
адміністрації

7. Організація та надання методичних рекомендацій установам 
соціального захисту населення області щодо підключення до 
послуги Дія QR/ Шеринг/ валідація по АРІ /Дія-Дія

протягом 
місяця

департамент цифрової трансформації 
обласної військової адміністрації 

VI. Засідання колегій структурних підрозділів обласної військової адміністрації, інших обласних організацій

1. Не планується

VII. Робота з кадрами

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”

1.

державних службовців категорій „Б” і „В” та посадових осіб 
місцевого самоврядування IV-VII категорій посад за 
загальною короткостроковою програмою підвищення 
кваліфікації „Реалізація державної політики у сфері протидії 
торгівлі людьми в умовах воєнної агресії”;

23 січня
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державних службовців категорій „Б” і „В” та посадових осіб 
місцевого самоврядування  IV-VII категорій посад за 
загальною короткостроковою програмою підвищення 
кваліфікації  „Ефективне лідерство на публічній службі”;

24 січня

державних службовців категорій „Б” і „В” та посадових осіб 
місцевого самоврядування  IV-VII категорій посад за 
загальною короткостроковою програмою підвищення 
кваліфікації „Доступ до публічної інформації. Публічна 
інформація у формі відкритих даних”

26 січня

VIII. Питання для вивчення з наступним інформуванням начальника, заступників начальника 
та керівника апарату обласної військової адміністрації

1. Проведення  перевірки організації роботи та надання 
методичної допомоги   департаменту цифрової 
трансформації обласної військової адміністрації

III декада структурні підрозділи апарату  обласної 
військової адміністрації

IX. Закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення сесії обласної ради, 
розпорядження начальника обласної військової адміністрації, за якими вимагається подання інформацій

у січні 2023 року

№
з/п

Назва документа Дата виконання Відповідальний за подання 
інформації

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2020 р. 
№ 211 „Про запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2”

щодня департамент охорони здоров’я 
обласної військової адміністрації
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2. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України                     
від 12 березня 2022 р. № 39 (п. 3 питання розміщення осіб, 
які постраждали у зв’язку з агресією Російської Федерації в 
умовах воєнного стану)

щодня департамент архітектури, 
містобудування, житлово-
комунального господарства та 
енергозбереження обласної 
військової адміністрації

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від                                   
12 січня 2022 р.  № 32-р „Про заходи щодо моніторингу та 
аналізу цін і стану товарних ринків” 

до 3, 10, 17, 24, 
31

січня

департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від                                
1 квітня 2022 р. № 265-р ДСК ,,Про затвердження плану дій 
органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування під час збройної агресії Російської Федерації  
проти України” 

до 6, 13, 20, 27
січня

департамент з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту 
населення та взаємодії з 
правоохоронними органами 
обласної військової адміністрації

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2022 р. 
№ 980 ,,Про затвердження Порядку використання коштів з 
рахунка для забезпечення соціального захисту ветеранів 
війни та членів їх сімей та внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 472”

до 2, 9, 16, 23, 30 
січня

департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації

6. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України                     
від 15 листопада 2021 р. № 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 
січня

департамент архітектури, 
містобудування, житлово-
комунального господарства та 
енергозбереження обласної 
військової адміністрації

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2021 р. 
№ 811 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України  від 28 липня 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
січня

департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації



15

8. 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
січня

департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації

9. 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, 20
січня

департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації

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

до 10, 15
січня

департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації

11. 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 обласної 
військової адміністрації

12. 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 січня департамент архітектури, 
містобудування, житлово-
комунального господарства та 
енергозбереження обласної 
військової адміністрації

13. 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 проєктів ремонтно-реставраційних 
та консерваційних робіт пам’яток культурної спадщини, що 
перебувають у комунальній власності”

до 10 січня департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації
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14. 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
січня

департамент архітектури, 
містобудування, житлово-
комунального господарства та 
енергозбереження обласної 
військової адміністрації

15. Постанова Кабінету Міністрів України від                                       
24 листопада 2021 р. № 1243 „Деякі питання здійснення 
централізованих закупівель кисневих станцій”

до 10 січня департамент охорони здоров’я 
обласної військової адміністрації

16. Розпорядження Кабінету Міністрів України від                                    
15 грудня 2021 р. № 1662-р „Про розподіл резерву коштів 
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам у 2021 році та перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету і надання кредитів з державного 
бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на                
2021 рік”

до 10 січня департамент освіти і науки обласної 
військової адміністрації

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 2022 р.           
№ 66 „Деякі питання надання у 2022 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 
здоров’я”

до 10 січня департамент охорони здоров’я 
обласної військової адміністрації

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2022 р. 
№ 108 „Про затвердження Порядку та умов надання у             
2022 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 січня департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації
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19. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2022 р. 
№ 388 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 2022 р. № 261”

до 15 січня департамент архітектури, 
містобудування, житлово-
комунального господарства та 
енергозбереження обласної 
військової адміністрації

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 р. 
№ 145 „Питання Державної соціальної програми запобігання 
та протидії домашньому насильству та насильству за 
ознакою статі на період до 2025 року”

до 15 січня департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації

21. Розпорядження Кабінету Міністрів України від                                  
29 квітня 2022 р. № 327-р „Про затвердження плану заходів 
забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного 
стану”

до 5 січня департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 03 травня 2022 р. 
№ 528 „Деякі питання фінансування закупівлі товарів 
тривалого зберігання в умовах воєнного стану” 

до 10 січня департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2022 р. 
№ 1010 ,,Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 1 березня 2022 р. № 175”

до 10 січня департамент фінансів обласної 
військової адміністрації

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2022 р. 
№ 1195 ,,Деякі питання використання коштів для 
задоволення потреб евакуйованих осіб та осіб, які 
проживають в деокупованих населених пунктах”                   
(22449/03-01)

до 15 січня департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації
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25. Постанова Кабінету Міністрів України від                                            
29 листопада 2000 р. № 1766 „Про затвердження переліку 
музеїв, що перебувають у віданні підприємств, установ та 
організацій, де зберігаються музейні колекції та музейні 
предмети, що є державною власністю і належать до 
державної частини Музейного фонду України”

до 15 січня департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації

26. Розпорядження Кабінету Міністрів України від                                 
29 квітня 2020 р. № 508-р „Про затвердження плану заходів 
на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації 
державної політики у сфері професійної                              
(професійно-технічної) освіти ,,Сучасна професійна 
(професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року” 

до 15 січня департамент освіти і науки обласної 
військової адміністрації

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. 
№ 1371 „Про продовження строку виконання Державної 
цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і 
спорту на період до 2020 року” 

до 30 січня управління  молоді, спорту та 
іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. 
№ 192 „Про реалізацію експериментального проекту з 
проведення капітального ремонту автомобільних доріг 
загального користування” 

до 31 січня управління розвитку інфраструктури 
та дорожнього господарства 
обласної військової адміністрації 

29. Розпорядження Кабінету Міністрів України від                                       
7 жовтня 2021 р. № 1215-р „Про затвердження плану заходів 
на 2021-2023 роки з реалізації Концепції розвитку охорони 
психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року” 

до 31 січня департамент охорони здоров’я 
обласної військової адміністрації
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Керівник апарату 
військової адміністрації                                                                                                                        Світлана БЕСПОПОВЦЕВА                          

               Ольга Вовк                      
                      

30. Постанова Кабінету Міністрів України  від 31 березня 2021 
р. № 281 „Про внесення змін до Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
створення навчально-практичних центрів сучасної 
професійної (професійно-технічної) освіти” 

до 1 лютого департамент освіти і науки обласної 
військової адміністрації

31. Постанова Кабінету Міністрів України  від 2 червня 2021 р. 
№ 579 „Про затвердження Державної цільової соціальної 
програми ,,Молодь України” на 2021—2025 роки та внесення 
змін до деяких актів Кабінету Міністрів України”

до 1 лютого управління  молоді, спорту та 
іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. 
№ 673 „Про затвердження Державної цільової соціальної 
програми національно-патріотичного виховання на період до 
2025 року та внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України” 

до 1 лютого управління  молоді, спорту та 
іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації


