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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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 2023 рік

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” та № 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 2023 рік (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
№ 955/01.02-01 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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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника
обласної військової адміністрації

____________№______________

ПЛАН РОБОТИ
Тернопільської обласної військової адміністрації на 2023 рік 

№
з/п Зміст заходу Термін 

виконання Відповідальні виконавці 

Питання засідань колегії обласної військової адміністрації

1. Про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли до обласної військової 
адміністрації у 2022 році

січень відділ роботи із зверненнями громадян 
апарату обласної військової 
адміністрації 

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

січень управління розвитку інфраструктури 
та дорожнього господарства обласної 
військової адміністрації, Служба 
автомобільних доріг в області

3. Про організацію надання медичної допомоги та проведення медичної і фізичної 
реабілітації військовослужбовців  в області  

січень департамент охорони здоров’я 
обласної військової адміністрації

4. Про підсумки роботи за 2022 рік та визначення основних завдань у сфері 
оборонної і правоохоронної роботи, цивільного захисту області на 2023 рік 

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

5. Про виконання обласного бюджету за 2022 рік лютий департамент фінансів обласної 
військової адміністрації 

6. Про грантову підтримку та стан реалізації інвестиційних проєктів в 
агропромисловому комплексі

березень департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації
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7. Про стан соціального захисту дітей в умовах воєнного стану березень служба у справах дітей обласної 
військової адміністрації

8. Про підсумки проходження  осінньо-зимового періоду 2022/2023 року квітень департамент архітектури, 
містобудування, житлово-
комунального господарства та 
енергозбереження обласної військової 
адміністрації

9. Про функціонування системи надання адміністративних послуг в області квітень департамент економічного розвитку  і 
торгівлі обласної військової 
адміністрації

10. Про підготовку до проведення літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 
2023 році

травень управління молоді, спорту та 
іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації

11. Про стан виконання програми розвитку туризму в Тернопільській області на 
2021-2025 роки

травень департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації

12. Про стан і хід розроблення (оновлення) містобудівної документації на 
регіональному та місцевому рівнях

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

13. Про стан збереження документів Національного архівного фонду в державному 
архіві Тернопільської області та архівних відділах районних військових 
адміністрацій

червень державний архів Тернопільської 
області

14. Про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2023 року липень департамент фінансів обласної 
військової адміністрації

15. Про стан та перспективи залучення міжнародної технічної допомоги для 
розвитку області

липень управління міжнародного 
економічного співробітництва та 
інвестиційних проектів обласної 
військової адміністрації

16. Про стан розвитку агропромислового комплексу області серпень департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації
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17. Про створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали 
від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (за умови 
виділення у 2023 році коштів субвенції з державного бюджету)

серпень департамент  соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації

18. Про особливості організації освітнього процесу в умовах воєнного стану: 
виклики та рішення

серпень департамент освіти і науки обласної 
військової адміністрації

19. Про підсумки проведення літнього оздоровлення та відпочинку дітей у                  
2023 році

вересень управління молоді, спорту та 
іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації

20. Про реалізацію програми розвитку та функціонування української мови у 
Тернопільській області  на 2023-2027 роки

вересень управління інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю обласної 
військової адміністрації 

21. Про готовність житлово-комунального господарства та соціальної сфери 
області до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року

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

22. Про стан соціально-економічного розвитку області у І півріччі 2023 року жовтень департамент економічного розвитку  і 
торгівлі обласної військової 
адміністрації

23. Про звіт начальника обласної військової адміністрації щодо забезпечення 
виконання Закону України ,.Про звернення громадян”, Указу Президента 
України від 7 лютого 2008 року № 109 ,.Про першочергові заходи щодо 
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування’’ 

жовтень відділ роботи із зверненнями громадян 
апарату обласної військової 
адміністрації 

24. Про стан та перспективи розвитку фізичної культури і спорту в області жовтень управління молоді, спорту та 
іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації

25. Про розвиток підприємств малого і середнього бізнесу в сільській місцевості та 
надання їм фінансової підтримки в 2023 році 

листопад департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації

26. Про стан формування спроможної мережі закладів охорони здоров’я за 
принципом належної організації медичного обслуговування населення області

листопад департамент охорони здоров’я 
обласної військової адміністрації

27. Про виконання заходів програми збереження культурної спадщини 
Тернопільської області на 2021-2025 роки

листопад департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації
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28. Про стан виконання заходів програми охорони навколишнього природного 
середовища в Тернопільській області на 2021-2027 роки

грудень управління екології та природних 
ресурсів обласної військової 
адміністрації

29. Про стан впровадження та результати розвитку цифровізації в області грудень департамент цифрової трансформації 
обласної військової адміністрації 

30. Про план роботи обласної військової адміністрації на 2024 рік грудень організаційний відділ апарату обласної 
військової адміністрації

Заходи загальнообласного значення, відзначення пам'ятних дат

1. Заходи з відзначення 114-ї річниці від дня народження С. Бандери січень керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент культури та 
туризму, управління інформаційної 
політики та комунікацій з 
громадськістю  обласної військової 
адміністрації, виконавчі комітети 
місцевих рад

2. Заходи з відзначення Дня Соборності України січень керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент культури та 
туризму, управління інформаційної 
політики та комунікацій з 
громадськістю обласної військової 
адміністрації, виконавчі комітети 
місцевих рад

3. Заходи до Дня пам'яті Героїв Крут січень керівництво обласної військової 
адміністрації, управління молоді, 
спорту та іміджевих проектів; 
інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю, 
департамент культури та туризму, 
обласної військової адміністрації, 
виконавчі комітети місцевих рад
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4. Заходи до свят зимового календарно-обрядового циклу січень керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент культури та 
туризму, управління інформаційної 
політики та комунікацій з 
громадськістю  обласної військової 
адміністрації, виконавчі комітети 
місцевих рад

5. Заходи з відзначення Дня Героїв Небесної Сотні лютий керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент культури та 
туризму, управління молоді, спорту та 
іміджевих проектів; інформаційної 
політики та комунікацій з 
громадськістю обласної військової 
адміністрації, виконавчі комітети 
місцевих рад

6. Заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 34-ї 
річниці виведення військ з Афганістану

лютий керівництво обласної військової 
адміністрації, департаменти 
соціального захисту населення; 
культури та туризму, управління 
інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю обласної 
військової адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад

7. Заходи до Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового 
обслуговування населення

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

8. Заходи з нагоди відзначення дня народження Тараса Шевченка березень керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент культури та 
туризму, управління інформаційної 
політики та комунікацій з 
громадськістю обласної військової 
адміністрації,, виконавчі комітети 
місцевих рад
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9. Заходи до Великодніх свят квітень керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент культури та 
туризму обласної військової 
адміністрації, виконавчі комітети 
місцевих рад

10. Заходи до 37-х роковин  Чорнобильської катастрофи квітень керівництво обласної військової 
адміністрації, департаменти 
соціального захисту населення; 
культури та туризму обласної 
військової адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад

11. Заходи  до  Дня Героїв травень керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент культури та 
туризму, управління інформаційної 
політики та комунікацій з 
громадськістю обласної військової 
адміністрації, виконавчі комітети 
місцевих рад

12. Заходи до Дня Європи травень керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент культури та 
туризму, управління  міжнародного 
економічного співробітництва та 
інвестиційних проектів обласної 
військової адміністрації

13. Відкриття туристичного сезону травень керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент культури та 
туризму обласної військової 
адміністрації
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14. Заходи з вшанування жертв Великого терору – масових політичних репресій                
1937-1938 років  в Україні

травень керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент культури та 
туризму, управління інформаційної 
політики та комунікацій з 
громадськістю обласної військової 
адміністрації, виконавчі комітети 
Кременецької,  Тернопільської та 
Чортківської міських рад
 

15. Обласна  спартакіада  державних службовців травень керівництво обласної військової 
адміністрації, управління молоді, 
спорту та іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації, районні 
військові адміністрації

16. Обласний фестиваль ,,Олімпійський день” червень керівництво обласної військової 
адміністрації, управління молоді, 
спорту та іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації, районні 
військові адміністрації

17. Міжобласний мистецько-краєзнавчий фестиваль „Братина” у с. Стіжок 
Кременецького району

червень керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент культури та 
туризму обласної військової 
адміністрації, виконавчий комітет 
Шумської міської ради 

18. Заходи з відзначення Дня Конституції України червень керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент культури та 
туризму, управління інформаційної 
політики та комунікацій з 
громадськістю обласної військової 
адміністрації, виконавчі комітети 
місцевих рад
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19. Заходи  до  Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні червень керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент культури та 
туризму, управління інформаційної 
політики та комунікацій з 
громадськістю обласної військової 
адміністрації, виконавчі комітети 
місцевих рад

20. Заходи до Дня архітектури України липень керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент 
архітектури, містобудування, житлово-
комунального господарства та 
енергозбереження обласної військової 
адміністрації

21. Загальнонаціональна проща у с. Зарваниця Тернопільського  району липень керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент культури та 
туризму, управління інформаційної 
політики та комунікацій з 
громадськістю обласної військової 
адміністрації, Тернопільська районна 
військова адміністрація

22. Заходи з відзначення в області Дня хрещення Київської Русі-України та Дня 
Української Державності

липень керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент культури та 
туризму, управління інформаційної 
політики та комунікацій з 
громадськістю обласної військової 
адміністрації, виконавчі комітети 
місцевих рад

23. Заходи до Дня будівельника серпень керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент 
архітектури, містобудування, житлово-
комунального господарства та 
енергозбереження обласної військової 
адміністрації
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24. Міжнародний  фестиваль лемківської культури „Дзвони Лемківщини” серпень керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент культури та 
туризму обласної військової 
адміністрації, виконавчий комітет 
Монастириської міської ради, 
Всеукраїнське товариство 
„Лемківщина” (за згодою)

25. Заходи з відзначення 32-ї річниці проголошення незалежності України та Дня 
Державного Прапора України 

серпень керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент культури та 
туризму, управління інформаційної 
політики та комунікацій з 
громадськістю обласної військової 
адміністрації, виконавчі комітети 
місцевих рад

26. Організація та проведення Міжнародного форуму у Збаразькому замку  вересень керівництво обласної військової 
адміністрації, управління 
міжнародного економічного 
співробітництва та інвестиційних 
проектів обласної військової 
адміністрації

27. Заходи з відзначення 79-х роковин початку депортації українців з Лемківщини, 
Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у                       
1944-1951 роках

вересень керівництво обласної військової 
адміністрації, управління 
інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю обласної 
військової адміністрації

28. Всеукраїнський фольклорно-мистецький фестиваль „Борщівська вишиванка” та 
фестиваль ,,Борщ’їв”

вересень керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент культури та 
туризму обласної військової 
адміністрації, виконавчий комітет 
Борщівської міської ради 
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29. Заходи з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Українського козацтва,          
Дня створення Української повстанської армії та Дня захисників і захисниць 
України

жовтень керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент культури та 
туризму, управління інформаційної 
політики та комунікацій з 
громадськістю обласної військової 
адміністрації, виконавчі комітети 
місцевих рад

30. Заходи з вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні листопад керівництво обласної військової 
адміністрації, управління 
інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю  обласної 
військової адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад

31. Заходи з відзначення 105-ї річниці проголошення Західно-Української Народної 
Республіки

листопад керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент культури та 
туризму, управління інформаційної 
політики та комунікацій з 
громадськістю обласної військової 
адміністрації, виконавчі комітети 
місцевих рад

32. Заходи з відзначення Дня Гідності та Свободи листопад керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент культури та 
туризму, управління інформаційної 
політики та комунікацій з 
громадськістю обласної військової 
адміністрації, виконавчі комітети 
місцевих рад

33. Заходи з відзначення Дня Збройних Сил України грудень керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент культури та 
туризму, управління інформаційної 
політики та комунікацій з 
громадськістю обласної військової 
адміністрації, виконавчі комітети 
місцевих рад
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34. Заходи з відзначення Дня волонтера грудень керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент культури та 
туризму, управління інформаційної 
політики та комунікацій з 
громадськістю обласної військової 
адміністрації, виконавчі комітети 
місцевих рад

35. Організація та проведення Українсько-Африканського форуму економічного та 
освітнього співробітництва

грудень керівництво обласної військової 
адміністрації, управління 
міжнародного економічного 
співробітництва та інвестиційних 
проектів обласної військової 
адміністрації

36. Заходи до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС грудень департаменти соціального захисту 
населення; культури та туризму, 
управління інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю обласної 
військової адміністрації

37. Заходи до Дня місцевого самоврядування грудень керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент 
архітектури, містобудування, житлово-
комунального господарства та 
енергозбереження обласної військової 
адміністрації

38. Заходи до Дня енергетика грудень керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент 
архітектури, містобудування, житлово-
комунального господарства та 
енергозбереження обласної військової 
адміністрації

39. Відзначення професійних свят та пам’ятних дат упродовж 
року

керівництво обласної військової 
адміністрації, керівники структурних 
підрозділів обласної військової 
адміністрації, територіальних 
підрозділів центральних органів 
виконавчої влади
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Заходи структурних підрозділів обласної військової адміністрації

1. Обласні благодійні програми, марафони, акції, фестивалі січень,
грудень

керівництво обласної військової 
адміністрації, структурні підрозділи 
обласної військової адміністрації

2. Міжобласне свято ,,Збруч – ріка єднання” до Дня Соборності та Свободи України січень керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент культури та 
туризму  обласної військової 
адміністрації

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

січень управління міжнародного 
економічного співробітництва та 
інвестиційних проектів обласної 
військової адміністрації

4. І (обласний) тур всеукраїнського  конкурсу „Учитель року – 2023” січень департамент освіти і науки обласної 
військової адміністрації

5. Заходи з відзначення 111-ї річниці від дня народження Ярослава Стецька січень управління інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю обласної 
військової адміністрації, 
Тернопільська районна військова 
адміністрація

6. Чемпіонат  області з футзалу серед ветеранів та учасників бойових дій, які брали 
участь в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях

січень-
лютий

управління молоді, спорту та 
іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації

7. Тиждень науки і техніки в області січень департамент освіти і науки обласної 
військової адміністрації 

8. Заходи з відзначення на Тернопіллі 94-ї річниці з часу заснування Організації 
Українських Націоналістів

лютий керівництво обласної військової 
адміністрації, управління 
інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю обласної 
військової адміністрації

9. Обласний семінар-практикум ,,Про підготовку Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри ,,Сокіл” (,,Джура”) 

лютий департамент освіти і науки обласної 
військової адміністрації
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10. Нарада з  питань фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств в           
2023 році, проєктів змін до Податкового кодексу України на 2024 рік, дотримання 
законодавства про працю, зайнятість та інших правових актів, ринку землі

лютий департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації

11. Обласний турнір з мініфутболу серед команд ветеранів антитерористичної 
операції

лютий управління молоді, спорту та 
іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації

12. Всеукраїнська науково-практична конференція ,,Організація безпечного 
освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення

березень департамент освіти і науки обласної 
військової адміністрації

13. Нарада з питань роботи галузі тваринництва за 2022 рік та перспектив розвитку 
галузі

ІІІ декада 
березня

департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації

14. Організація та проведення ІІІ Міжнародної наукової конференції на тему: „Воєнні 
конфлікти та техногенні катастрофи” на базі Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя

квітень управління міжнародного 
економічного співробітництва та 
інвестиційних проектів обласної 
військової адміністрації

15. Чемпіонат області зі спортивного туризму серед юнаків (з виду пішохідний 
туризм)  

квітень департамент освіти і науки обласної 
військової адміністрації

16. Проведення в області Всеукраїнського місячника ,,Спорт для всіх – спільна 
турбота”

квітень управління молоді, спорту та 
іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації спільно  з 
обласним центром фізичного здоров’я 
населення ,,Спорт для всіх”

17. Організація та проведення обласної теренової гри „Легенда УПА” травень управління молоді, спорту та 
іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації

18. Урочисте відзначення кращих учнів області – переможців конкурсів, олімпіад, 
змагань і турнірів „Гордість і надія Тернопілля”

травень департамент освіти і науки обласної 
військової адміністрації

19. Презентація геопорталу даних об’єктів області: туристичних, культурних, 
спортивних, водних, будівельних та інших

травень департамент цифрової трансформації 
обласної військової адміністрації

20. Проведення спеціалізованої  панелі аграрного напрямку в рамках Міжнародного 
інвестиційного форуму

ІІІ декада 
травня

керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент 
агропромислового розвитку обласної 
військової адміністрації
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21. Фестиваль „Медове Тернопілля” ІІ декада 
червня

керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент 
агропромислового розвитку обласної 
військової адміністрації, виконавчий 
комітет Великогаївської сільської ради

22. Організація відпочинку дітей із сімей військовослужбовців Тернопільської 
області, батьки яких є учасниками антитерористичної операції та Операції 
Об’єднаних Сил на Сході України, в регіонах іноземних держав

червень - 
серпень

управління міжнародного 
економічного співробітництва та 
інвестиційних проектів обласної 
військової адміністрації

23.  Заходи до Днів поля червень - 
серпень

керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент 
агропромислового розвитку обласної 
військової адміністрації

24. Проща працівників агропромислового комплексу в Марійському духовному 
центрі с. Зарваниця

ІІІ декада 
червня

департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації

25. Турнір з мініфутболу ,,Кубок начальника Тернопільської обласної військової 
адміністрації”

червень управління молоді, спорту та 
іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації

26. Онлайн нарада спільно із громадською спілкою „Органічна Україна” з питань 
розвитку органічного виробництва в області

 червень департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації

27. Всеукраїнська науково-практична конференція „VІІ Ґеретівські читання” червень департамент освіти і науки обласної 
військової адміністрації 

28. Обласні командні змагання  серед учасників антитерористичної операції на Сході 
України, приурочені пам’яті воїнів, загиблих під час антитерористичної операції 

липень управління молоді, спорту та 
іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації

29. Організація та проведення пластових таборувань для дітей, молоді та пластової 
Спартакіади

липень управління молоді, спорту та 
іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації

30. Нарада з питань виплати заборгованості із заробітної плати працівникам 
сільськогосподарських та переробних підприємств області

липень-
серпень

департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації
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31. Організація та проведення заходів з відзначення Дня молоді в області серпень управління молоді, спорту та 
іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації

32. Організація та проведення міжнародних змагань на санкороликах „Кубок Бони” серпень управління молоді, спорту та 
іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації, Кременецька 
районна військова адміністрація

33. Робоча зустріч з представниками ТзОВ „Радехів цукор” з питань діяльності 
виробничих підрозділів у сезон цукроваріння 2023 року

ІІ декада 
серпня

керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент 
агропромислового розвитку обласної 
військової адміністрації

34. Організація та проведення днів підприємництва, програма яких передбачає 
організацію круглих столів, тренінгів, семінарів, навчань, виставок, конкурсів з 
питань підприємництва та відзначення кращих підприємців області в рамках 
урочистих заходів з нагоди відзначення Дня підприємця

вересень департамент економічного розвитку і 
торгівлі обласної військової 
адміністрації

35. Міжнародний форум ,,Agro & Food Security Forum” у місті Варшава (Республіка 
Польща)

вересень управління міжнародного 
економічного співробітництва та 
інвестиційних проектів обласної 
військової адміністрації

36. Презентація потенціалу Тернопільської області в рамках форуму Україна-Європа в 
місті Карпач Республіки Польща та в рамках Конгресу ініціатив Східної Європи у 
місті Люблін Республіки Польща

вересень управління міжнародного 
економічного співробітництва та 
інвестиційних проектів обласної 
військової адміністрації

37. Міжнародна конференція ,,Krynica Forum 2023” у місті Криниця-Здруй Республіки 
Польща

жовтень управління міжнародного 
економічного співробітництва та 
інвестиційних проектів обласної 
військової адміністрації

38. Українсько-польський літературно-мистецький форум ,,Діалог двох культур” вересень департамент     культури  та    туризму 
обласної військової адміністрації, 
Кременецька районна військова 
адміністрація, виконавчий комітет 
Кременецької міської ради
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39. Організація та проведення Всеукраїнської теренової гри ,,Гурби –Антонівці” вересень управління молоді, спорту та 
іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації спільно з 
молодіжною громадською 
організацією ,,Молодіжний 
Націоналістичний конгрес”

40. Заходи до Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні вересень-
жовтень

департамент культури     та      туризму 
обласної військової адміністрації 

41. Заходи з відзначення професійного свята Дня працівників освіти жовтень департамент освіти і науки обласної 
військової адміністрації

42. Заходи з відзначення Дня автомобіліста і дорожника жовтень управління розвитку інфраструктури 
та дорожнього господарства обласної 
військової адміністрації

43. Заходи з відзначення Дня пошти жовтень департамент цифрової трансформації 
обласної військової адміністрації

44. Проведення Форуму цифрової трансформації ,,Цифровий потенціал регіонуˮ жовтень департамент цифрової трансформації 
обласної військової адміністрації

45. ХХІV Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика листопад департамент освіти і науки обласної 
військової адміністрації 

46. Заходи до Дня працівника соціальної сфери листопад департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації

47. День молитви за дітей-сиріт листопад служба у справах дітей обласної 
військової адміністрації спільно з 
представниками релігійних 
організацій, благодійних фондів

48. Заходи з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку листопад департамент цифрової трансформації 
обласної військової адміністрації

49. ХV Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка

листопад,
грудень

департамент освіти і науки обласної 
військової адміністрації 

50. Заходи до Міжнародного дня людей з інвалідністю грудень департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації

51. Обласна виставка-конкурс ,,Замість ялинки – зимовий букет” грудень департамент освіти і науки обласної 
військової адміністрації 
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52. Заходи з відзначення Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акта 
проголошення незалежності України

грудень управління інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю обласної 
військової адміністрації

53. Організаційні заходи щодо створення та відкриття центрів надання 
адміністративних послуг у територіальних громадах області

щомісяця департамент економічного розвитку і 
торгівлі обласної військової 
адміністрації

54. Організація та звітування про роботу телефонної „гарячої” лінії обласної 
військової адміністрації         

щотижня відділ роботи із зверненнями громадян 
апарату обласної військової 
адміністрації

55. Засідання комісії із 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                                                                                                                                                                   

щомісяця юридичне управління апарату 
обласної військової адміністрації

56. Засідання координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського 
суспільства при обласній військовій адміністрації

щокварталу управління інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю обласної 
військової адміністрації

57. Засідання координаційної ради з питань протидії туберкульозу та                                
ВІЛ-інфекції/СНІДу при обласній військовій адміністрації

щокварталу департамент охорони здоров'я 
обласної військової адміністрації

58. Засідання координаційної групи для вирішення нагальних питань протидії 
наркоманії та боротьби із незаконним розповсюдженням наркотиків при обласній 
військовій адміністрації 

щокварталу департамент охорони здоров'я 
обласної військової адміністрації

59. Засідання регіональної  комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій при обласній військовій адміністрації

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

60. Засідання громадської ради при обласній військовій адміністрації щокварталу управління інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю обласної 
військової адміністрації

61. Засідання координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху на 
автомобільному транспорті в області 

щокварталу управління розвитку інфраструктури 
та дорожнього господарства обласної 
військової адміністрації 

62. Засідання робочої групи з питань функціонування ринку пасажирських перевезень 
в області

щокварталу управління розвитку інфраструктури 
та дорожнього господарства обласної 
військової адміністрації
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63. Організація та проведення Днів Тернопільської області в місті Стамбул (Турецька 
Республіка), які включатимуть низку економічних та культурних заходів на 
виконання Меморандуму про співробітництво між Тернопільською обласною 
державною адміністрацією (Україна) та Українським Товариством 
Взаємодопомоги в Стамбулі (Турецька Республіка)

І півріччя управління міжнародного 
економічного співробітництва та 
інвестиційних проектів обласної 
військової адміністрації

64. Засідання робочої групи з питань ефективного використання державного майна в 
області

упродовж 
року

департамент економічного розвитку і 
торгівлі обласної військової 
адміністрації

65. Засідання робочої групи щодо посилення боротьби з нелегальним обігом 
алкогольної продукції на території Тернопільської області

упродовж 
року

департамент економічного розвитку і 
торгівлі обласної військової 
адміністрації

66. Засідання робочої групи з розроблення проєкту плану заходів з реалізації у              
2024-2027 роках Стратегії розвитку Тернопільської області на 2021-2027 роки

упродовж 
року

департамент економічного розвитку і 
торгівлі обласної військової 
адміністрації

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

упродовж 
року

департамент економічного розвитку і 
торгівлі обласної військової 
адміністрації

68. 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

упродовж 
року

департамент економічного розвитку і 
торгівлі обласної військової 
адміністрації

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

упродовж 
року

департамент економічного розвитку і 
торгівлі обласної військової 
адміністрації

70. Організація візитів офіційної делегації Тернопільської області до м. Стамбул 
(Турецька Республіка), Підкарпатського та Люблінського воєводств (Республіка 
Польща), Литви, Чехії з метою розширення міжнародного міжрегіонального 
співробітництва

упродовж 
року

управління міжнародного 
економічного співробітництва та 
інвестиційних проектів обласної 
військової адміністрації

71. Засідання регіональної кваліфікаційної комісії департаменту агропромислового 
розвитку обласної військової адміністрації у сфері сільськогосподарської дорадчої 
діяльності

упродовж 
року

департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації

72. Засідання робочої групи  з питань, пов’язаних з реєстрацією податкових 
накладних в єдиному реєстрі, зупинення, відмовою в їх реєстрації 
сільгосптоваровиробників

упродовж 
року

департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації
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73. Нарада з питань роботи єдиної онлайн платформи Державний аграрний реєстр 
(ДАР) для підтримки агровиробників з державного бюджету в 2023 році, надання 
грантів

упродовж 
року

департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації

74. Відеоконференції з Міністерством аграрної політики та продовольства України з 
питань бджільництва

упродовж 
року

департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації

75. Наради-семінари за участю керівників сільськогосподарських підприємств та 
фермерських господарств з питань роз’яснення державної, грантової підтримки на              
2023 рік 

упродовж 
року

департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації

76. Кущові наради за участі керівників сільськогосподарських підприємств, 
фермерських господарств, територіальних громад області з питань реалізації 
земельної реформи в області

упродовж 
року

департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації

77. Засідання Регіональної ради з питань створення та забезпечення функціонування 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

упродовж 
року

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

78. Засідання обласної видавничої ради упродовж 
року

управління інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю обласної 
військової адміністрації

79. Проведення засідань обласної комісії з питань контролю за розрахунками за 
спожиті енергоносії

упродовж 
року

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

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

упродовж 
року

департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації

81. Обласна  спартакіада ,,Повір у себе” упродовж 
року

управління молоді, спорту та 
іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації

82. Засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із 
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних 
виплат

упродовж 
року

департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації
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83. Засідання обласної тристоронньої соціально-економічної ради упродовж 
року

департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації

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

упродовж 
року

департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації

85. Засідання обласної комісії з проведення відбору проєктів з реалізації заходів 
обласної програми „Питна вода Тернопілляˮ на 2021–2025 роки

упродовж 
року

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

86. Огляди, публікації, експонування документальних виставок з відзначення 
пам’ятних та ювілейних дат

упродовж 
року

державний архів Тернопільської 
області  

87. Проведення інформаційної кампанії щодо розвитку сімейних форм виховання упродовж 
року

служба у справах дітей обласної 
військової адміністрації

88. Організаційне забезпечення, проведення прийомів делегацій іноземних країн в 
області та  візитів керівництва обласної військової адміністрації за кордон

упродовж 
року

керівництво обласної військової 
адміністрації, управління 
міжнародного економічного 
співробітництва та інвестиційних 
проектів обласної військової 
адміністрації 

89. Наради керівників структурних підрозділів обласної військової адміністрації, 
районних військових адміністрацій, територіальних підрозділів центральних 
органів виконавчої влади  з вирішення завдань поточної роботи 

упродовж 
року

керівництво обласної військової 
адміністрації, організаційний відділ 
апарату обласної військової 
адміністрації

Обласні державно-громадські операції: ,,Підліток. Зима. Канікули”, ,,Діти вулиці. 
Вокзал”, ,,Діти Тернопільщини проти насильства, бездоглядності, за духовність та 
сімейну злагоду”, ,,Літо-2023”, ,,Урок”

упродовж 
року

служба у справах дітей обласної 
військової адміністрації спільно з 
Головним управлінням Національної 
поліції в області

90. Засідання комісій, робочих груп, рад, організаційних комітетів та інших 
консультативно-дорадчих органів обласної військової адміністрації

упродовж 
року

керівництво обласної військової 
адміністрації, керівники структурних 
підрозділів обласної військової 
адміністрації
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91. Обласні культурно-масові заходи, академії, науково-практичні конференції, 
ювілеї, свята, фестивалі, виставки, конкурси, акції, місячники, ігри, огляди, 
марафони, змагання, олімпіади, круглі столи, семінари-тренінги, тематичні лекції, 
табори-вишколи 

упродовж 
року

керівники структурних підрозділів 
обласної військової адміністрації

92. Засідання колегій структурних підрозділів обласної військової адміністрації упродовж 
року

керівництво обласної військової 
адміністрації, керівники структурних 
підрозділів обласної військової 
адміністрації

93. Обласні галузеві наради керівників підприємств, фермерських господарств 
агропромислового комплексу області 

упродовж 
року

департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації

94. Проведення комплексних, цільових перевірок в області за галузевим принципом 
щодо питань, які вирішуються обласною військовою адміністрацією

упродовж 
року

керівництво обласної військової 
адміністрації, керівники структурних 
підрозділів обласної військової 
адміністрації

95. Організація розгляду питань, пов’язаних з нагородженням державними 
нагородами

упродовж 
року

відділ управління персоналом апарату 
обласної військової адміністрації 

96. Організаційні заходи з підготовки до представлення потенціалу області у 
міжнародних, регіональних, всеукраїнських, обласних виставках, конференціях, 
ярмарках, фестивалях, форумах, асамблеях у рамках міжрегіонального 
співробітництва області 

упродовж 
року

керівництво обласної військової 
адміністрації, керівники структурних 
підрозділів обласної військової 
адміністрації

97. Організаційна робота з виконання завдань, заходів, доручень, визначених 
нормативно-правовими актами законодавства, Президента України, Кабінету 
Міністрів України, Верховної Ради України, інших центральних органів 
виконавчої влади, обласної ради

упродовж 
року

керівництво обласної військової 
адміністрації, керівники структурних 
підрозділів обласної військової 
адміністрації

98. Обласні та галузеві наради з вирішення поточних проблем життєзабезпечення 
області 

упродовж 
року

керівництво обласної військової 
адміністрації, керівники структурних 
підрозділів обласної військової 
адміністрації, територіальних 
підрозділів центральних органів 
виконавчої влади
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Взаємодія з органами місцевого самоврядування

1. Проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та проєктів регіонального 
розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку у 2023 році

січень-
червень

департамент економічного розвитку і 
торгівлі обласної військової 
адміністрації спільно  з виконавчими 
комітетами місцевих рад 

2. Про реалізацію обласної програми впровадження Української Хартії вільної 
людини в освітніх закладах Тернопільської області у 2022 році

січень департамент освіти і науки обласної 
військової адміністрації спільно  з 
виконавчими комітетами місцевих рад

3. Організація та проведення інформаційно-навчальних заходів з питань іноземного 
інвестування для представників місцевого самоврядування та районних військових 
адміністрацій

лютий управління міжнародного 
економічного співробітництва та 
інвестиційних проектів обласної 
військової адміністрації спільно  з 
виконавчими комітетами місцевих рад

4. Про виконання заходів обласної програми розвитку та підвищення якості 
професійної освіти у 2022 році

лютий департамент освіти і науки обласної 
військової адміністрації спільно  з 
виконавчими комітетами місцевих рад

5. Організація та проведення інформаційної кампанії щодо потенціалу Програми 
транскордонного співробітництва Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 серед 
потенційних бенефіціарів та громад області

березень управління міжнародного 
економічного співробітництва та 
інвестиційних проектів обласної 
військової адміністрації спільно  з 
виконавчими комітетами місцевих рад

6. Форум місцевого самоврядування у м. Краків (Республіка Польща) квітень управління міжнародного 
економічного співробітництва та 
інвестиційних проектів обласної 
військової адміністрації спільно  з 
виконавчими комітетами місцевих рад

7. Проведення Форуму цифрової трансформації ,,Цифрове перетворення громадˮ квітень департамент цифрової трансформації 
обласної військової адміністрації 
спільно  з виконавчими комітетами 
місцевих рад 
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8. Проведення Всеукраїнської благодійної акції „Серце до серця” квітень управління молоді, спорту та 
іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад  

9. Проведення Дня довкілля квітень-
травень

управління екології та природних 
ресурсів обласної військової 
адміністрації, виконавчі комітети 
місцевих рад 

10. Проведення обласної  спартакіади депутатів органів місцевого самоврядування червень управління молоді, спорту та 
іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад  

11. Заходи до Дня захисту прав дитини червень служба у справах дітей спільно з 
іншими структурними підрозділами 
обласної військової адміністрації, 
районні військові адміністрації, 
виконавчі комітети місцевих рад

12. Проведення семінару-навчання з підвищення кваліфікації начальників служб у 
справах дітей виконавчих комітетів міських рад 

червень - 
жовтень

служба у справах дітей обласної 
військової адміністрації

13. Проведення осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення 
санітарного стану населених пунктів області

вересень - 
жовтень

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

14. Перевірка готовності стаціонарних установ системи соціального захисту 
населення області до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року

вересень - 
грудень

департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації

15. Підготовка та проведення заходів до Міжнародного дня людей з інвалідністю грудень департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації, районні військові 
адміністрації спільно з органами 
місцевого самоврядування
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16. Виїзні дні прийому громадян керівництвом обласної військової адміністрації (за 
окремим графіком)

щокварталу керівництво обласної військової 
адміністрації, відділ роботи із 
зверненнями громадян апарату 
обласної військової адміністрації, 
районні військові адміністрації, 
виконавчі комітети місцевих рад 

17. Виїзди обласних бригад спеціалістів у райони області для огляду населення, 
постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, та планово-
консультативних перевірок мешканців області

щомісяця департамент охорони здоров'я 
обласної військової адміністрації, 
виконавчі комітети місцевих рад 

18. Моніторинг роботи мережі консультативних пунктів для бізнесу в територіальних 
громадах області

щокварталу департамент економічного розвитку і 
торгівлі обласної військової 
адміністрації, виконавчі комітети 
місцевих рад 

19. Проведення весняного двомісячника з благоустрою та озеленення населених 
пунктів області

березень - 
травень

департамент архітектури, 
містобудування, житлово-
комунального господарства та 
енергозбереження обласної військової 
адміністрації, виконавчі комітети 
місцевих рад 

20. Засідання робочої групи щодо ліквідації нелегального обігу та нелегальної торгівлі 
нафтопродуктами

упродовж 
року

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

21. Засідання штабу з підготовки галузей господарського комплексу та соціальної 
інфраструктури області до роботи в осінньо-зимовий період та його сталого 
проходження

упродовж 
року

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

22. Моніторинг діяльності центрів надання адміністративних послуг в області упродовж 
року

департамент економічного розвитку і 
торгівлі обласної військової 
адміністрації, виконавчі комітети 
місцевих рад 
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23. Моніторинг стану промислового комплексу області упродовж 
року

департамент економічного розвитку і 
торгівлі обласної військової 
адміністрації, виконавчі комітети 
місцевих рад 

24. Моніторинг стану розвитку індустріальних парків в області упродовж 
року

департамент економічного розвитку і 
торгівлі обласної військової 
адміністрації, виконавчі комітети 
місцевих рад 

25. Моніторинг стану забезпечення вантажними напіввагонами підприємств 
непродовольчого сектору економіки області 

упродовж 
року

департамент економічного розвитку і 
торгівлі обласної військової 
адміністрації, виконавчі комітети 
місцевих рад 

26. Моніторинг діяльності підприємств у сфері торгівлі та надання послуг упродовж 
року

департамент економічного розвитку і 
торгівлі обласної військової 
адміністрації, виконавчі комітети 
місцевих рад 

27. Проведення за участю експертів навчальних семінарів, виїзних консультацій, 
тренінгів для органів місцевого самоврядування, установ та громадських 
організацій Тернопільської області з питань підготовки проєктів міжнародної 
технічної допомоги

упродовж 
року

управління міжнародного 
економічного співробітництва та 
інвестиційних проектів обласної 
військової адміністрації спільно  з 
виконавчими комітетами місцевих рад

28. Організаційні заходи щодо купівлі природного газу  підприємствами, основним  
видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що мають істотну  
значимість (хліб,  молоко) та подання заявок у Міністерство аграрної політики та 
продовольства України

упродовж 
року

департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації, виконавчі комітети 
місцевих рад 

29. Конференції спільно із керівниками рад територіальних громад щодо  створення 
та розвитку молочних ферм

упродовж 
року

департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації, виконавчі комітети 
місцевих рад

30. Перевірка дотримання ліцензійних умов закладів загальної середньої освіти 
територіальних громад області (за окремим графіком)

упродовж 
року

департамент освіти і науки обласної 
військової адміністрації спільно  з 
виконавчими комітетами місцевих рад
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31. Перевірка стану виконання районними військовими адміністраціями законів 
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень, 
доручень начальника обласної військової адміністрації щодо забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики 

упродовж 
року

управління інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю обласної 
військової адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад

32. Створення архівних підрозділів при територіальних громадах упродовж 
року

державний архів Тернопільської 
області спільно з районними 
військовими адміністраціями, 
обласною та районними радами 

33. Організація надання соціальних послуг у територіальних громадах упродовж 
року

департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації, виконавчі комітети 
місцевих рад 

34. Заходи щодо покращення роботи архівних підрозділів щодо ведення діловодства 
та архівної справи,  створення трудових архівів 

упродовж 
року

державний архів Тернопільської 
області спільно з районними 
військовими адміністраціями, 
обласною та районними радами

35. Уточнення показників та внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік упродовж 
року

департамент фінансів обласної 
військової адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад 

36. Здійснення контролю за виконанням органами ведення Реєстру виборців статті 22 
Закону України ,,Про Державний реєстр виборців”

упродовж 
року

відділ адміністрування Державного 
реєстру виборців апарату обласної 
військової адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад 

37. Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних спеціалізованих 
виставкових заходах 

упродовж 
року

департамент    культури   та    туризму 
обласної військової адміністрації

38. Участь у засіданнях сесій місцевих рад та їх виконавчих органів, в обласних і 
зональних нарадах-семінарах з питань роботи органів місцевого самоврядування, 
життєдіяльності  області 

упродовж 
року

керівники структурних підрозділів 
обласної військової адміністрації (за 
галузевим принципом), виконавчі 
комітети місцевих рад 

39. Організаційно-методична робота з напрацювання та підготовки до затвердження 
обласною радою обласних цільових програм

упродовж 
року

керівництво обласної військової 
адміністрації, керівники структурних 
підрозділів обласної військової 
адміністрації
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40. Засідання обласної комісії з питань реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків

упродовж 
року

департамент архітектури, 
містобудування, житлово-
комунального господарства та 
енергозбереження обласної військової 
адміністрації спільно з іншими 
структурними підрозділами обласної 
військової адміністрації

41. Засідання ліцензійної комісії обласної військової адміністрації щодо провадження 
господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її 
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання 
теплової енергії

упродовж 
року

департамент архітектури, 
містобудування, житлово-
комунального господарства та 
енергозбереження обласної військової 
адміністрації спільно з іншими 
структурними підрозділами обласної 
військової адміністрації

42. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців місцевих 
органів виконавчої влади за професійними та короткостроковими програмами

упродовж 
року

державний заклад післядипломної 
освіти ,,Тернопільський регіональний 
центр перепідготовки та підвищення 
кваліфікації” 

Питання для вивчення з наступним інформуванням керівництва обласної військової адміністрації

1. Реалізація програми регіонального розвитку місцевих доріг на 2023 рік січень департамент капітального будівництва 
обласної військової адміністрації

2. Перевірка наявності та експертиза матеріальних носіїв  з грифом обмеження 
доступу „Для службового користування”, що надійшли до обласної військової 
(державної) адміністрації у 2022 році

січень управління документального 
забезпечення апарату обласної 
військової адміністрації

3. Про стан реалізації заходів та завдань обласної програми ,,Дітям Тернопільщини – 
якісне і безпечне харчування у 2021/2022 навчальному році

березень департамент освіти і науки обласної 
військової адміністрації

4. Про стан і повноту прийнятих на зберігання до архіву апарату обласної військової 
адміністрації документів за 2020 рік 

березень управління документального 
забезпечення апарату обласної 
військової адміністрації

5. Про стан виконання заходів обласної програми забезпечення розвитку освіти в 
Тернопільській області у 2022/2023 навчальному році

квітень департамент освіти і науки обласної 
військової адміністрації

6. Про підсумки проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів у 2022/2023 навчальному році, участі учнівської та студентської молоді 
в предметних конкурсах

травень департамент освіти і науки обласної 
військової адміністрації



28

7. Про результати національного мультипредметного тесту навчальних досягнень  
здобувачів освіти області у 2023 році

листопад департамент освіти і науки обласної 
військової адміністрації

8. Розроблення номенклатури справ апарату обласної військової адміністрації на 
2024 рік відповідно до штатного розпису

грудень управління документального 
забезпечення апарату обласної 
військової адміністрації

9. Про стан кадрової роботи у структурних підрозділах обласної військової 
адміністрації та районних військових адміністраціях 

щомісяця відділ управління персоналом апарату 
обласної військової адміністрації

10. Про організацію процесу актуалізації відомостей про органи та їх повноваження в 
Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва

І квартал департамент архітектури, 
містобудування, житлово-
комунального господарства та 
енергозбереження обласної військової 
адміністрації спільно з іншими 
структурними підрозділами обласної 
військової адміністрації

11. Про стан реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 
області

І квартал департамент архітектури, 
містобудування, житлово-
комунального господарства та 
енергозбереження обласної військової 
адміністрації спільно з районними 
військовими адміністраціями, 
виконавчими комітетами місцевих рад

12. Про стан підготовки та проведення оздоровчої кампанії у 2023 році ІІ і IІІ 
квартали

управління молоді, спорту та 
іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації

13. Про підготовку  стаціонарних установ системи соціального захисту населення 
області до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року

вересень-
грудень

департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації

14. Про стан розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів 
та територіальних громад області

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

15. Про стан підготовки проєкту обласного бюджету на 2024 рік та прогноз обласного 
бюджету на  2025-2026 роки

IV квартал департамент фінансів обласної 
військової адміністрації
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16. Про стан роботи з документами та документообігу в апараті обласної військової 
адміністрації

щокварталу управління документального 
забезпечення апарату обласної 
військової адміністрації  

17. Про стан роботи із зверненнями громадян в структурних підрозділах обласної 
військової адміністрації, Кременецькій, Тернопільській та Чортківській районних 
військових адміністраціях 

щокварталу відділ роботи із зверненнями громадян 
апарату обласної військової 
адміністрації

18. Про стан виконання депутатських звернень і запитів в обласній військовій 
адміністрації 

щокварталу управління документального 
забезпечення апарату обласної 
військової адміністрації

19. Про стан реалізації державних та обласних програм житлового будівництва ІV квартал департамент архітектури, 
містобудування, житлово-
комунального господарства та 
енергозбереження обласної військової 
адміністрації спільно з 
Тернопільським регіональним 
управлінням ДСФУ ,,Державний фонд 
сприяння молодіжному житловому 
будівництву”

20. Про стан експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 
користування

упродовж 
року

управління розвитку інфраструктури 
та дорожнього господарства обласної 
військової адміністрації

21. Про моніторинг стану діяльності суб’єктів господарювання в частині збитків, 
завданих внаслідок російської агресії проти України, на виконання Плану 
забезпечення економічної безпеки, протидії економічному тиску та підтримання 
санкційного режиму під час оборони держави

упродовж 
року

департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації

22. Про стан діяльності закладів охорони здоров’я області та надання їм практичної 
допомоги

упродовж 
року

департамент охорони здоров’я 
обласної військової адміністрації

23. Вирішення питань щодо забезпечення законних прав та інтересів громадян 
шляхом виконання їх запитів соціально-правового характеру

упродовж 
року

державний архів області, районні 
військові адміністрації 

24. Про стан організації архівної справи у районах області упродовж 
року

державний архів Тернопільської 
області

25. Про оцифрування документів Національного архівного фонду України та 
створення фонду користування електронними копіями документів

упродовж 
року

державний архів Тернопільської 
області
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26. Про стан та оцінку мобілізаційної готовності національної економіки, органів 
державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ і організацій, адміністративно-територіальних одиниць 
області

упродовж 
року

відділ мобілізаційної роботи апарату 
обласної військової адміністрації

27. Про стан виконання завдань, визначених розпорядчими документами начальника 
(голови) обласної військової (державної) адміністрації, за результатами 
проведення нарад при начальнику обласної військової адміністрації, інформування 
керівництва про стан їх виконання

упродовж 
року

управління документального 
забезпечення апарату обласної 
військової адміністрації

28. Про стан роботи з виконання завдань, визначених законами України, постановами 
Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
планами з організації виконання законів України та указів Президента України, 
витягів з протоколів засідань Кабінету Міністрів України

упродовж 
року

управління документального 
забезпечення апарату обласної 
військової адміністрації

29. Про стан роботи з використання системи електронної взаємодії та системи 
електронного документообігу 

упродовж 
року

управління документального 
забезпечення апарату обласної 
військової адміністрації  спільно з 
іншими структурними підрозділами 
обласної військової адміністрації
 

30. Про стан ведення Державного реєстру виборців в апараті районних військових 
адміністрацій, виконавчих комітетах Бережанської, Кременецької, Тернопільської 
та Чортківської міських рад

упродовж 
року

відділ адміністрування Державного 
реєстру виборців апарату обласної 
військової адміністрації

31. Про стан фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств у 2023 році та 
цільове використання коштів, виділених для їх діяльності 

упродовж 
року

департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації 

32. Про дотримання підприємствами житлово-комунального господарства області 
ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової 
енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, 
теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та 
установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії), 
транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) 
тепловими мережами, постачання теплової енергії

упродовж 
року

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

33. Про стан виконання заходів цільових, галузевих програм, затверджених обласною 
радою

упродовж 
року

керівники структурних підрозділів 
обласної військової адміністрації
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34. Про стан роботи апаратів районних військових адміністрацій та організаційної 
роботи  у структурних підрозділах обласної військової адміністрації

упродовж 
року

керівництво обласної військової 
адміністрації, організаційний відділ 
апарату обласної військової 
адміністрації

35. Про дотримання підприємствами житлово-комунального господарства області 
ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого 
водопостачання та водовідведення

протягом 
року

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

Керівник апарату 
військової адміністрації                Світлана БЕСПОПОВЦЕВА

     Юлія Борейчук    


