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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 І квартал 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” 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 I квартал 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
№ 956/01.02-01 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 І квартал 2023 року

№ 
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

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
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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

7. Про стан соціального захисту дітей в умовах воєнного 
стану

березень служба у справах дітей обласної 
військової адміністрації

II. Сесія обласної ради 

Сесія обласної ради згідно з планом 
роботи обласної 

ради

заступники начальника, керівник 
апарату обласної військової 
адміністрації

ІII. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат

1. Заходи з відзначення 114-ї річниці від Дня народження 
Степана Бандери

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

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

15 січня департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації
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3. Заходи з нагоди відзначення 110-ї річниці від Дня 
народження Ярослава Стецька

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

4. Заходи з відзначення Дня Соборності України 22 січня керівництво обласної військової 
адміністрації, департамент 
культури та туризму, управління 
інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю 
обласної військової адміністрації, 
виконавчі комітети місцевих рад

5. Заходи до Дня пам’яті Героїв Крут 29 січня 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

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

15 лютого 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
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7. Заходи з відзначення Дня Героїв Небесної Сотні 20 лютого 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

8. Заходи з нагоди Міжнародного дня рідної мови 21 лютого департамент освіти і науки 
обласної військової адміністрації

9. Заходи з нагоди відзначення дня народження Тараса 
Шевченка

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

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

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

11. Обласний огляд-конкурс учнівських та викладацьких 
творчих колективів мистецьких шкіл

15-31 березня департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації

12. Обласний конкурс читців Шевченкового слова    
„Борітеся – поборете!”

березень департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації

13. Обласний фестиваль кобзарського мистецтва „Кобза” березень департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації
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14. Відзначення професійних свят та пам’ятних дат протягом кварталу керівництво обласної військової 
адміністрації, керівники 
структурних підрозділів обласної 
військової адміністрації, 
керівники територіальних 
підрозділів центральних органів 
виконавчої влади

ІV.  Робота з органами місцевого самоврядування щодо реалізації 
ними делегованих повноважень органів виконавчої влади

1. Проведення обласної державно-громадської операції 
,,Підліток. Зима. Канікули”

січень служба у справах дітей обласної 
військової адміністрації

2. Перевірка рішень про внесення змін до районних 
бюджетів, сільських, селищних, міських бюджетів 
територіальних громад на 2022 рік щодо дотримання 
бюджетного законодавства

січень департамент фінансів обласної 
військової адміністрації

3. Проведення в населених пунктах області комплексної 
державно-громадської операції ,,Діти вулиці. Вокзал”

лютий служба у справах дітей обласної 
військової адміністрації

4. 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

5. Семінар для спеціалістів служб у справах дітей щодо 
соціально-правового захисту дітей в умовах воєнного 
стану

лютий служба у справах дітей обласної 
військової адміністрації

6. Організація та проведення інформаційної кампанії щодо 
потенціалу Програми транскордонного співробітництва 
,,Interreg NEXT Польща-Україна 2021–2027” серед 
потенційних бенефіціарів та територіальних громад 
області

протягом кварталу управління міжнародного 
економічного співробітництва та 
інвестиційних проектів обласної 
військової адміністрації
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7. Здійснення контролю за виконанням плану дій органів 
управління цивільного захисту, місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та 
паводків у 2023 році

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

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

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

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

10. Перевірка рішень про районні бюджети, сільські, 
селищні, міські бюджети територіальних громад              
на 2023 рік щодо дотримання бюджетного законодавства

протягом кварталу департамент фінансів обласної 
військової адміністрації

11. Проведення роз’яснювальної роботи щодо влаштування 
дітей, які залишились без догляду батьків внаслідок 
воєнних дій в Україні

протягом  кварталу служба у справах дітей обласної 
військової адміністрації

12. Здійснення контролю за станом готовності захисних 
споруд цивільного захисту та приведення їх у готовність 
до використання за призначенням

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

13. Забезпечення виконання в межах компетенції обласних 
програм ,,Ветеран” на 2020–2024 роки та ,,Турбота” на 
2021–2025 роки 

протягом кварталу департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації
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14. Надання методичної допомоги територіальним громадам 
щодо розроблення планів реагування на надзвичайні 
ситуації техногенного, природного і воєнного характеру 
місцевого рівня  (в умовах воєнного стану)

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

15. Забезпечення проведення регулярних спостережень щодо 
несприятливих погодних умов і своєчасне доведення 
інформації до місцевих органів виконавчої влади та 
населення, попередження про небезпечні явища та 
організація оповіщення населення

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

16. Співпраця з територіальними громадами та 
недержавними надавачами соціальних послуг щодо 
наповнення реєстру надавачів і отримувачів соціальних 
послуг

протягом кварталу департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації

17. Участь у засіданнях сесій обласної ради з питань, що 
належать до компетенції структурного підрозділу 

протягом кварталу керівники структурних підрозділів 
обласної військової адміністрації

18. Участь у засіданнях постійних комісій обласної ради з 
питань, що належать до компетенції структурного 
підрозділу

протягом кварталу керівники структурних підрозділів 
обласної військової адміністрації

19. Підвищення рівня професійної компетентності 
службовців місцевих органів виконавчої влади за 
професійними та короткостроковими програмами           
(за окремим графіком)

протягом кварталу державний заклад післядипломної 
освіти ,,Тернопільський 
регіональний центр підвищення 
кваліфікації” 

20. Надання методичної та практичної допомоги з питань 
архівної справи архівним відділам, секторам виконавчих 
комітетів місцевих рад

протягом кварталу державний архів області

21. Фінансування головних розпорядників коштів обласного 
бюджету на утримання установ, які фінансуються з 
обласного бюджету, трансфертів із державного та 
місцевих бюджетів

протягом кварталу департамент фінансів обласної 
військової адміністрації
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22. Надання практичної допомоги з організації роботи із 
зверненнями громадян органам місцевого 
самоврядування

протягом кварталу відділ роботи із зверненнями 
громадян апарату обласної 
військової адміністрації

23. Участь у засіданнях сесій місцевих рад, їх виконавчих 
органів, в обласних нарадах з питань роботи органів 
місцевого самоврядування і життєдіяльності населення

протягом кварталу
(за окремим 
графіком)

відповідальні працівники 
структурних підрозділів обласної 
військової адміністрації

V. Заходи структурних підрозділів обласної військової адміністрації

1. Книжково-ілюстративна виставка „Степан Бандера – 
борець за незалежність України у ХХ столітті”

1 січня департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації

2. Засідання науково-методичної ради державного архіву 
області

4 січня державний архів області

3. Обласний етап міжнародної скаутської акції 
,,Вифлеємський вогонь миру”

5-7 січня управління молоді, спорту та 
іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації

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

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

6. Онлайн-зустріч керівництва обласної військової 
адміністрації з представниками Телекомунікаційного 
кластеру у надзвичайних ситуаціях (ЕТС)

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

7. Обласний юнацький табір ,,Сутінкові віхи” 15-22 січня управління молоді, спорту та 
іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації
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8. Книжково-ілюстративна виставка до Дня Соборності 
України ,,Соборна країна навіки єдина!”

19-22 січня департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації

9. Відкриття виставки до 104-ї річниці проголошення Акту 
Злуки Української Народної Республіки і 
Західноукраїнської Народної Республіки

20 січня державний архів області

10. Нарада з головними зоотехніками та зоотехніками-
селекціонерами племінних господарств області з питань 
ведення селекційно-племінної роботи і перспектив 
розвитку галузі  на 2023 рік

27 січня департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації

11. Виставка фондових матеріалів ,,Понад усе вони любили 
свій рідний край” до 105-ї річниці бою під Крутами

27 січня департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації

12. Засідання експертно-перевірної комісії державного архіву 
області

27 січня,
17 лютого,
31 березня

державний архів області

13. Онлайн-зустріч 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 січня управління міжнародного 
економічного співробітництва та 
інвестиційних проектів обласної 
військової адміністрації

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

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

15. Нарада з постачальниками мінеральних добрив, насіння 
та засобів захисту рослин з питань забезпечення 
сільськогосподарських підприємств у 2023 році

ІІІ декада січня департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації
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16. Нарада з керівниками молокопереробних підприємств 
області щодо модернізації виробництва, закупівлі молока 
та стабілізації цінової ситуації на ринку молока і 
молочних продуктів

ІІІ декада січня департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації

17. Презентація потенціалу Тернопільської області на форумі 
„Європа – Україна” в місті Жешув Підкарпатського 
воєводства (Республіка Польща)

січень управління міжнародного 
економічного співробітництва та 
інвестиційних проектів обласної 
військової адміністрації

18. Моніторинг створення та діяльності 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

січень департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації

19. Нарада щодо стану проходження підприємствами 
дорожньої галузі осінньо-зимового періоду         
2022/2023 року

січень управління  розвитку 
інфраструктури та дорожнього 
господарства обласної військової 
адміністрації

20. Засідання організаційного комітету з питань підготовки та 
проведення заходів до Дня Соборності України та з 
нагоди вшанування пам’яті Героїв Крут

січень управління інформаційної 
політики та комунікацій з 
громадськістю обласної військової 
адміністрації

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

22. І (обласний) тур всеукраїнського конкурсу ,,Учитель  
року – 2023”

січень департамент освіти і науки 
обласної військової адміністрації

23. Обласна конференція ,,Змішане навчання: як організувати 
якісний освітній процес у 2023 році в умовах сьогодення”

січень департамент освіти і науки 
обласної військової адміністрації

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

січень департамент освіти і науки 
обласної військової адміністрації
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25. Книжкова виставка ,,Кіборги” до Дня вшанування 
захисників Донецького аеропорту в Україні

січень департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації

26. Книжкова виставка ,,Трагедія. Історія. Пам’ять” 
до  Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту

січень департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації

27. Перевірка організації роботи:
департаменту цифрової трансформації обласної 

військової адміністрації;
служби у справах дітей обласної військової 

адміністрації

січень

лютий

організаційний відділ спільно з 
іншими структурними 
підрозділами апарату обласної 
військової адміністрації

28. Обласний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових навчальних дисциплін

січень, лютий департамент освіти і науки 
обласної військової адміністрації

29. Нагородження кращих спортсменів, тренерів та фахівців 
у церемонії ,,Герої спортивного року Тернопільщини”

січень, лютий управління молоді, спорту та 
іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації

30. Виставка фондових матеріалів до Дня Героїв Небесної 
Сотні

20 лютого державний архів області

31. Виставка фондових матеріалів ,,Серце нації б’ється у 
слові” до Міжнародного дня рідної мови

20 лютого департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації

32. Нарада з питання систематизації інформації, актуалізації 
даних, верифікації органів, що здійснюють повноваження 
у сфері будівництва 

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

33. Нарада з керівниками державних та комерційних банків з 
питань кредитування у 2023 році сільськогосподарських 
підприємств області

ІІІ декада лютого департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації

34. Нарада з питань підсумків роботи харчової і переробної 
галузей у 2022 році та перспектив їх розвитку на 2023 рік

ІІІ декада лютого департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації
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35. Засідання організаційного комітету з питань підготовки та 
проведення заходів до Дня Героїв Небесної Сотні 

лютий управління інформаційної 
політики та комунікацій з 
громадськістю обласної військової 
адміністрації

36. Нарада з питань забезпечення підвезення учнів і 
педагогічних працівників до закладів освіти та місць 
проживання

лютий департамент освіти і науки 
обласної військової адміністрації

37. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України

лютий департамент освіти і науки 
обласної військової адміністрації

38. Обласний семінар керівників штабів, відповідальних за 
організацію і проведення дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри ,,Сокіл” (,,Джура”)

лютий департамент освіти і науки 
обласної військової адміністрації

39. Тренінг для педагогів області з національно-
патріотичного виховання та громадянської освіти            
,,З Україною в серці”

лютий департамент освіти і науки 
обласної військової адміністрації

40. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу майстерності 
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти 
,,Джерело творчості”

лютий
департамент освіти і науки 
обласної військової адміністрації

41. Виставка фондових матеріалів ,,Герої не вмирають” до 
Дня Героїв Небесної Сотні

лютий департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації

42. Книжкова виставка ,,Українська – мова вільних людей” 
до Міжнародного дня рідної мови

лютий департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації

43. Книжково-ілюстративна виставка ,,Війна ХХІ століття” 
до річниці початку російсько-української війни в Україні 

лютий департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації

44. Всеукраїнська науково-практична конференція 
,,Організація безпечного освітнього середовища – виклик 
сучасності: перспективи та рішення”

3 березня департамент освіти і науки 
обласної військової адміністрації, 
державний архів області
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45. Відкриття книжкової виставки з нагоди відзначення 209-ї 
річниці від дня народження Т. Г. Шевченка

7 березня державний архів області

46. Засідання історико-краєзнавчої ради державного архіву 
області

15 березня державний архів області

47. Заходи до Всесвітнього дня поезії 21 березня департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації

48. Засідання координаційної групи для вирішення нагальних 
питань протидії наркоманії та боротьби з незаконним 
розповсюдженням наркотиків в області

24 березня департамент охорони здоров’я 
обласної військової адміністрації

49. Обласний конкурс ,,Творчість юних – 2023” 29 березня департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації

50. Обласна олімпіада з рисунку та живопису учнів старших 
класів мистецьких шкіл

29 березня департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації

51. Нарада з питань підсумків роботи галузі тваринництва           
за 2022 рік та перспектив її розвитку у 2023 році

ІІІ декада березня департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації

52. Нарада з питання організації проведення двомісячника з 
благоустрою та озеленення населених пунктів

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

53. Перевірка апарату Чортківської районної військової 
адміністрації

березень організаційний відділ спільно з 
іншими структурними 
підрозділами апарату обласної 
військової адміністрації

54. Нарада з керівниками сільськогосподарських підприємств 
щодо стану виплати орендної плати за земельні частки  
(паї)

березень департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації
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55. Нарада з питань весняного догляду за багаторічними 
плодово-ягідними насадженнями

березень департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації

56. Нарада з питань надання якісних освітніх послуг дітям з 
особливими освітніми потребами та дітям з числа 
внутрішньо переміщених осіб

березень департамент освіти і науки 
обласної військової адміністрації

57. Розробка проєкту обласної антикорупційної програми на         
2023–2025 роки

березень сектор з питань запобігання та 
виявлення корупції апарату 
обласної військової адміністрації

58. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу ,,Інноваційний 
урок фізичної культури” та ,,Урок фізичної культури з 
елементами футболу”

березень департамент освіти і науки 
обласної військової адміністрації

59. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівських 
колективів екологічної просвіти ,,Земля – наш спільний 
дім”

березень департамент освіти і науки 
обласної військової адміністрації

60. Книжково-ілюстративна виставка ,,З Україною в серці” 
до Дня українського добровольця

березень департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації

61. Книжково-ілюстративна виставка ,,Великий співець 
українського слова” до 209-ї річниці від дня народження 
Т. Шевченка

березень департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації

62. Моніторинг діяльності політичних партій та громадських 
організацій області

щодня управління інформаційної 
політики та комунікацій з 
громадськістю обласної військової 
адміністрації

63. Надання інформаційно-консультаційної підтримки 
діючим суб’єктам господарювання та суб’єктам, які 
переміщені в область із постраждалих регіонів

щодня департамент економічного 
розвитку і торгівлі обласної 
військової адміністрації
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64. Засідання атестаційної комісії департаменту охорони 
здоров’я обласної військової адміністрації щодо 
присвоєння кваліфікаційної категорії середньому 
медичному персоналу

щовівторка, 
щочетверга

департамент охорони здоров’я 
обласної військової адміністрації

65. Онлайн-наради з представниками Міністерства економіки 
України з питань релокації підприємств, які знаходяться 
на території постраждалих регіонів

щотижня департамент економічного 
розвитку і торгівлі обласної 
військової адміністрації

66. Формування переліку нормативних документів, за якими 
вимагається подання інформацій органам влади вищого 
рівня

щомісяця управління документального 
забезпечення апарату обласної 
військової адміністрації

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

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

68. Засідання спостережної ради при обласній військовій 
адміністрації

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

69. Робота з іноземними партнерами щодо організації 
відпочинку дітей із Тернопільської області за кордоном

протягом кварталу управління міжнародного 
економічного співробітництва та 
інвестиційних проектів обласної 
військової адміністрації

70. Сприяння у врегулюванні конфлікту інтересів в апараті та 
структурних підрозділах обласної військової адміністрації 
в разі його виникнення або виявлення

протягом кварталу сектор з питань запобігання та 
виявлення корупції апарату 
обласної військової адміністрації
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71. Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення 
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм 
та проєктів регіонального розвитку, що можуть 
реалізуватися за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку

протягом кварталу департамент економічного 
розвитку і торгівлі обласної 
військової адміністрації

72. Організація прийому громадян керівництвом обласної 
військової адміністрації

протягом кварталу відділ  роботи із зверненнями  
громадян апарату обласної 
військової адміністрації

73. Засідання обласної координаційної ради з питань сім’ї, 
гендерної рівності, запобігання домашньому насильству 
та протидії торгівлі людьми

протягом кварталу департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації

74. Засідання архітектурно-містобудівної ради з розгляду 
проєктів містобудівної документації місцевого рівня 

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

75. Засідання комітету забезпечення доступності осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 
об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури

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

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

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

77. Виготовлення облікової документації на об’єкти 
культурної спадщини для подальшого її внесення до  
Переліку об’єктів культурної спадщини та Державного 
реєстру нерухомих пам’яток України

протягом кварталу департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації
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78. Засідання обласної комісії з контролю за розрахунками за 
спожиті енергоносії

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

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

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

80. Засідання ліцензійних комісій з питань видачі суб’єктам 
господарювання ліцензій на провадження господарської 
діяльності з теплопостачання, водопостачання та 
водовідведення

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

81. Визначення категорійності сільськогосподарських 
переробних підприємств з метою їх включення до 
об’єктів критичної інфраструктури

протягом кварталу департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації

82. Моніторинг основних виробничих показників галузі 
тваринництва

протягом кварталу департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації

83. Доведення мобілізаційного завдання до підприємств 
агропромислового комплексу та укладення договорів на 
виробництво основних видів продовольства для 
забезпечення життєдіяльності населення в особливий 
період

протягом кварталу департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації

84. Наради з питань впровадження у виробництво 
сільськогосподарськими товаровиробниками області у 
2023 році районованих високоврожайних та 
перспективних сортів сільськогосподарських культур

протягом кварталу департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації
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85. Засідання комісії з розгляду клопотань стосовно видачі 
посвідчення і нагрудного знака ,,Почесний донор 
Україниˮ

протягом кварталу департамент охорони здоров’я 
обласної військової адміністрації

86. Підготовка документів щодо нагородження Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів України, Подякою Прем’єр-
міністра України, грамотою обласної військової 
адміністрації з нагоди державних та професійних свят

протягом кварталу відділ управління персоналом 
апарату обласної військової 
адміністрації

87. Проведення чемпіонатів області серед різних вікових 
груп з олімпійських та неолімпійських видів спорту

протягом кварталу управління молоді, спорту та 
іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації

88. Пошук і підбір земельних ділянок, придатних для 
розміщення вітчизняних та іноземних підприємств, які 
переміщуються з територій бойових дій і окупованих 
територій

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

89. Контроль за станом проходження підприємствами 
дорожньої та транспортної галузі осінньо-зимового 
періоду 2022/2023 року

протягом кварталу управління  розвитку 
інфраструктури та дорожнього 
господарства обласної військової 
адміністрації

90. Збір та аналіз матеріалів (локальні об’єкти, маршрути 
області) для оцифрування туристичної інфраструктури

протягом кварталу департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації

91. Оптимізація маршрутної мережі міжміських і приміських 
автобусних маршрутів загального користування та 
затвердження реєстрів цих автобусних маршрутів

протягом кварталу управління  розвитку 
інфраструктури та дорожнього 
господарства обласної військової 
адміністрації

92. Контроль за діяльністю суб’єктів господарювання в галузі 
пасажирського автомобільного транспорту

протягом кварталу управління  розвитку 
інфраструктури та дорожнього 
господарства обласної військової 
адміністрації
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93. Надання методично-консультаційних послуг 
представникам туристичної галузі щодо здійснення 
туристичної діяльності відповідно до Закону України 
,,Про туризм”

протягом кварталу департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації

94. Здійснення технічного нагляду за експлуатаційним 
утриманням автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення

протягом кварталу департамент капітального 
будівництва обласної військової 
адміністрації

95. Організація робочих зустрічей керівництва обласної 
військової адміністрації з іноземними представниками 

протягом кварталу управління міжнародного 
економічного співробітництва та 
інвестиційних проектів обласної 
військової адміністрації

96. Надання методичних консультацій закладам та установам 
культури області з питань основної діяльності

протягом кварталу департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації

97. Підготовка розпорядчих документів з реєстрації статутів 
релігійних організацій, які діють на території області

протягом кварталу департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації

98. Вивчення та підготовка матеріалів щодо погодження із 
державним органом дозволу на проведення 
богослужбової діяльності іноземним громадянам та 
видача посвідок на тимчасове проживання в Україні

протягом кварталу департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації

99. Організація контролю за своєчасним розглядом звернень 
громадян

протягом кварталу відділ  роботи із зверненнями  
громадян апарату обласної 
військової адміністрації

100. Організаційні заходи щодо формування закупівель 
природного газу підприємствами, основним видом 
діяльності яких є виготовлення продовольчих товарів, що 
мають істотну  значимість (хліб, олія, птиця, молоко)

протягом кварталу департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації

101. Засідання оперативного медичного штабу з координації 
дій закладів охорони здоров’я області у період воєнного 
стану в Україні

протягом кварталу департамент охорони здоров’я 
обласної військової адміністрації
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102. Робота з іноземними партнерами щодо надання 
гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб, 
які перебувають на території області, та регіонів, де 
тривають активні воєнні дії

протягом кварталу управління міжнародного 
економічного співробітництва та 
інвестиційних проектів обласної 
військової адміністрації

103. Надання консультацій з питань залучення гуманітарної 
допомоги на період воєнного стану

протягом кварталу управління міжнародного 
економічного співробітництва та 
інвестиційних проектів обласної 
військової адміністрації

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

протягом кварталу департамент економічного 
розвитку і торгівлі обласної 
військової адміністрації 

105. Засідання комісії щодо попереднього розгляду питань, 
пов’язаних з нагородженням державними нагородами 
України

протягом кварталу відділ управління персоналом 
апарату обласної військової 
адміністрації

106. Надання консультацій територіальним громадам щодо 
підключення до системи електронної взаємодії органів 
виконавчої влади

протягом кварталу департамент цифрової 
трансформації обласної військової 
адміністрації

107. Представлення інтересів обласної військової адміністрації 
в судах

протягом кварталу юридичне управління апарату 
обласної військової адміністрації

108. Впровадження електронного сервісу державних послуг 
,,Дія” у центрах надання адміністративних послуг, 
закладах вищої освіти, охорони здоров’я, готелях, на 
підприємствах, що надають житлово-комунальні послуги

протягом кварталу департамент цифрової 
трансформації обласної військової 
адміністрації

109. Співпраця з інтернет-провайдерами області щодо 
організації інтернет-зв’язку для внутрішньо переміщених 
осіб

протягом кварталу департамент цифрової 
трансформації обласної військової 
адміністрації
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110. Здійснення управління та регулювання у сфері охорони і 
використання природних ресурсів, тваринного і 
рослинного світу, територій та об’єктів природно-
заповідного фонду

протягом кварталу управління екології та природних 
ресурсів обласної військової 
адміністрації

111. Організаційна робота щодо забезпечення безперебійного 
інтернет-зв’язку в ,,Пунктах незламності”

протягом кварталу департамент цифрової 
трансформації обласної військової 
адміністрації

112. Надання методичних рекомендацій бюро технічної 
інвентаризації області щодо підключення до Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно

протягом кварталу департамент цифрової 
трансформації обласної військової 
адміністрації

113. Правове забезпечення земельних відносин відповідно до 
покладених на обласну військову адміністрацію 
повноважень

протягом кварталу юридичне управління апарату 
обласної військової адміністрації

114. Наради з лікарями області за хірургічним, терапевтичним, 
педіатричним та іншими напрямами

протягом кварталу департамент охорони здоров’я 
обласної військової адміністрації

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

протягом кварталу департамент економічного 
розвитку і торгівлі обласної 
військової адміністрації

116. Доведення до відома органів ведення Державного реєстру 
виборців документів органів влади вищого рівня 

протягом кварталу відділ адміністрування 
Державного реєстру виборців 
апарату обласної військової 
адміністрації

117. Надання консультацій відділам ведення Державного 
реєстру виборців районних військових адміністрацій

протягом кварталу відділ адміністрування 
Державного реєстру виборців 
апарату обласної військової 
адміністрації

118. Координація роботи волонтерів щодо  надання допомоги 
вимушено переміщеним особам 

протягом кварталу управління молоді, спорту та 
іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації
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119. Засідання регіональної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при 
обласній військовій адміністрації

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

120. Організація функціонування ситуаційного центру з 
питань оборонної роботи, взаємодії місцевих органів 
виконавчої влади та Збройних Сил України, 
правоохоронних органів

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

121. Погодження поточних індивідуальних технологічних 
нормативів використання питної води

протягом кварталу управління екології та природних 
ресурсів обласної військової 
адміністрації

122. Здійснення комплексу організаційних і практичних 
заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду 
на суб’єктах господарювання

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

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

протягом кварталу департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації

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

протягом кварталу управління  розвитку 
інфраструктури та дорожнього 
господарства обласної військової 
адміністрації

125. Мультимедійний та технічний супровід нарад, засідань 
круглих столів, зустрічей, що проводяться обласною 
військовою адміністрацією

протягом кварталу управління документального 
забезпечення апарату обласної 
військової адміністрації
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126. Супроводження роботи системи електронного 
документообігу (АСКОД) в обласній та районних 
військових адміністраціях

протягом кварталу управління документального 
забезпечення апарату обласної 
військової адміністрації

127. Засідання обласної тристоронньої соціально-економічної 
ради

протягом кварталу департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації

128. Здійснення попереднього розгляду документів, що 
надходять на ім’я начальника та заступників начальника 
обласної військової адміністрації, підготовка проєктів 
резолюцій

протягом кварталу відділ забезпечення діяльності 
керівництва апарату обласної 
військової адміністрації

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

протягом кварталу департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації

130. Зустрічі з представниками суб’єктів господарювання з 
питань релокації підприємств, які знаходяться на 
території постраждалих регіонів

протягом кварталу департамент економічного 
розвитку і торгівлі обласної 
військової адміністрації

131. Моніторинг стану експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального користування

протягом кварталу управління  розвитку 
інфраструктури та дорожнього 
господарства обласної військової 
адміністрації

132. Участь у проведенні габаритно-вагового контролю 
вантажних транспортних засобів

протягом кварталу управління  розвитку 
інфраструктури та дорожнього 
господарства обласної військової 
адміністрації

133. Моніторинг стану безпеки дорожнього руху на 
автомобільних дорогах області

протягом кварталу управління  розвитку 
інфраструктури та дорожнього 
господарства обласної військової 
адміністрації
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134. Засідання науково-технічних рад установ природно-
заповідного фонду

протягом кварталу управління екології та природних 
ресурсів обласної військової 
адміністрації

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

протягом кварталу керівництво обласної військової 
адміністрації, керівники 
структурних підрозділів обласної 
військової адміністрації

136. Засідання громадської ради при управлінні екології та 
природних ресурсів обласної військової адміністрації

протягом кварталу управління екології та природних 
ресурсів обласної військової 
адміністрації

137. Здійснення правової експертизи проєктів розпоряджень, 
наказів начальника обласної військової адміністрації, 
договорів, ініціативних листів

протягом кварталу юридичне управління апарату 
обласної військової адміністрації

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

протягом кварталу державний архів області

139. Засідання комісій, робочих груп, рад, організаційних 
комітетів та інших консультативно-дорадчих органів 
обласної військової адміністрації (згідно із 
затвердженими планами роботи)

протягом кварталу керівництво обласної військової 
адміністрації, керівники 
структурних підрозділів обласної 
військової адміністрації

140. Організація та проведення брифінгів, пресконференцій за 
участю начальника та заступників начальника обласної 
військової адміністрації

протягом кварталу управління інформаційної 
політики та комунікацій з 
громадськістю обласної військової 
адміністрації

141. Засідання колегій структурних підрозділів обласної 
військової адміністрації (за окремими планами згідно з 
положеннями про структурні підрозділи обласної 
військової адміністрації)

протягом кварталу керівництво обласної військової 
адміністрації, структурні 
підрозділи обласної військової 
адміністрації
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VI. Закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення сесії обласної ради, 
розпорядження начальника обласної військової адміністрації, хід виконання яких контролюватиметься 

у І кварталі 2023 року

№
з/п

Назва документа Дата виконання Відповідальний 
за подання інформації

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

щодня департамент охорони здоров’я 
обласної військової адміністрації

2. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України                     
від 12 березня 2022 р. № 39 (п. 3 щодо розміщення осіб, 
які постраждали у зв’язку з агресією Російської Федерації 
проти України 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”

щовівторка 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 рф проти 
України” 

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

5. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України                     
від 3 квітня 2021 р. № 29 (п.4 щодо протидії незаконному 
обігу пального)

до 2 січня, 
2 лютого, 
2 березня

департамент архітектури, 
містобудування, житлово-
комунального господарства та 
енергозбереження обласної 
військової адміністрації
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6. 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, 
5 лютого, 
5 березня

департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації

7. 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 і 10 січня, 
5 і 10 лютого, 
5 і 10 березня

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

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня     
2022 р. № 528 „Деякі питання фінансування закупівлі 
товарів тривалого зберігання в умовах воєнного стану” 

до 10 січня, 
10 лютого, 
10 березня

департамент агропромислового 
розвитку обласної військової 
адміністрації

9. 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, 
10 лютого, 
10 березня

департамент фінансів обласної 
військової адміністрації

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

до 10 січня, 
10 лютого, 
10 березня

департамент охорони здоров’я 
обласної військової адміністрації

11. 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, 
10 лютого, 
10 березня

департамент освіти і науки 
обласної військової адміністрації

12. 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, 
10 лютого, 
10 березня

департамент охорони здоров’я 
обласної військової адміністрації
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13. 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, 
10 лютого, 
10 березня

департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня    
2021 р. № 811 „Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 28 квітня 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 і 20 січня, 
10 лютого, 
10 березня

департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня  
2021 р. № 845 „Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 206 ,,Питання 
забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали 
участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей”

до 10 і 20 січня, 
10 лютого, 
10 березня

департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня  
2021 р. № 846 „Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719 ,,Питання 
забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України, а також членів їх сімей”

до 10 і 20 січня, 
10 лютого, 
10 березня

департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації

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

до 10 і 15 січня, 
10 і 15 лютого, 
10 і 15 березня

департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації
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18. 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 і 30 січня, 
10, 20 і 30 лютого, 
10, 20 і 30 березня

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

19. 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

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня    
2021 р. № 1388 „Про затвердження переліку музеїв та 
заповідників, в яких зберігаються музейні предмети, що є 
державною власністю і належать до державної частини 
Музейного фонду України”

до 15 січня департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації

21. 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, 
15 лютого, 
15 березня

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

22. 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, 
15 лютого, 
15 березня

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

23. 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, 
15 лютого, 
15 березня

департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації
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24. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 
2022 р. № 333 „Про затвердження Порядку компенсації 
витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених 
осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не 
отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо 
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, 
в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”

до 17 січня, 
17 лютого, 
17 березня

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

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 
2022 р. № 1268 ,,Про внесення змін до постанов Кабінету 
Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 і від          
29 грудня 2021 р. № 1440” 

до 25 січня, 
25 лютого, 
25 березня

департамент охорони здоров’я 
обласної військової адміністрації

26. 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

27. 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

28. 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

29. Розпорядження Кабінету Міністрів України від                
15 листопада 2022 р. № 1024-р ,,Про затвердження плану 
заходів із створення системи екстреної допомоги 
населенню за єдиним телефонним номером 112” 

до 31 січня департамент охорони здоров’я 
обласної військової адміністрації
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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. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 червня 
2022 р. № 476-р „Про затвердження плану заходів з 
удосконалення механізму державної допомоги суб’єктам 
господарювання” 

до 1 лютого департамент економічного 
розвитку і торгівлі обласної 
військової адміністрації

33. 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

34. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 
2022 р. № 960-р ,,Про затвердження переліку 
першочергових заходів з оперативного обладнання 
території” 

до 1 лютого департамент з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту 
населення та взаємодії з 
правоохоронними органами 
обласної військової адміністрації

35. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 
2020 р. № 1544-р ,,Про затвердження Національного 
плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки Організації 
об’єднаних Націй 1325 ,,Жінки, мир, безпека” на період 
до 2025 року” 

до 10 лютого департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації
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36. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 
2021 р. № 320-р „Про затвердження плану заходів щодо 
популяризації природничих наук та математики до     
2025 року” 

до 10 лютого департамент освіти і науки 
обласної військової адміністрації

37. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 
2020 р. № 1567-р „Про затвердження плану заходів з 
реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на 
період до 2030 року” 

до 10 лютого управління екології та природних 
ресурсів обласної військової 
адміністрації

38. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 червня 
2020 р. № 703-р „Про затвердження плану заходів з 
реалізації ІI етапу Національної стратегії реформування 
системи інституційного догляду та виховання дітей на 
2017–2026 роки” 

до 15 лютого служба у справах дітей обласної 
військової адміністрації

39. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 квітня 
2021 р. № 285-р „Про затвердження Національного плану 
дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на 
період до 2025 року”

до 15 лютого департамент соціального захисту 
населення обласної військової 
адміністрації

40. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 січня 
2021 р. № 1-р ,,Про затвердження плану заходів щодо 
реалізації Концепції реформи фінансування системи 
забезпечення населення культурними послугами” 

до 15 лютого департамент культури та туризму 
обласної військової адміністрації

41. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня  
2022 р. № 1203 ,,Деякі питання діяльності агенцій 
регіонального розвитку” 

до 15 лютого управління міжнародного 
економічного співробітництва та 
інвестиційних проектів обласної 
військової адміністрації

42. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 
2022 р. № 895-р ,,Про затвердження планів управління 
ризиками затоплення на окремих територіях у межах 
районів басейнів річок” 

до 20 лютого департамент з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту 
населення та взаємодії з 
правоохоронними органами 
обласної військової адміністрації
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43. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня     
2007 р. № 106 „Про затвердження Порядку розроблення 
та виконання державних цільових програм” (із змінами)

до 1 березня департамент економічного 
розвитку і торгівлі обласної 
військової адміністрації

44. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня   
2021 р. № 408 „Про затвердження Державної програми 
розвитку транскордонного співробітництва на            
2021–2027 роки”

до 1 березня управління міжнародного 
економічного співробітництва та 
інвестиційних проектів обласної 
військової адміністрації

45. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 березня 
2021 р. № 163-р „Про затвердження плану заходів на 
2021-2022 роки щодо реалізації першого етапу Стратегії 
розвитку фізичної культури і спорту на період до        
2028 року” 

до 14 березня управління  молоді, спорту та 
іміджевих проектів обласної 
військової адміністрації

46. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 лютого 
2021 р. № 112-р „Про затвердження плану заходів із 
вшанування подвигу учасників Революції Гідності та 
увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на                
2021–2025 роки” 

до 15 березня управління інформаційної 
політики та комунікацій з 
громадськістю обласної військової 
адміністрації

47. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 вересня 
2022 р. № 791-р ,,Про затвердження плану заходів до Дня 
спротиву окупації Автономної Республіки Крим та          
м. Севастополя у 2023 році”  

до 30 березня управління інформаційної 
політики та комунікацій з 
громадськістю обласної військової 
адміністрації

48. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 квітня 
2021 р. № 321-р „Про затвердження плану заходів з 
реалізації Національної транспортної стратегії України на 
період до 2030 року”      

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

49. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 
2022 р. № 326 „Про затвердження Порядку визначення 
шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної 
агресії Російської Федерації” 

до 1 квітня департамент з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту 
населення та взаємодії з 
правоохоронними органами 
обласної військової адміністрації
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50. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 
2022 р. № 1257 ,,Про внесення змін до пункту 3 постанови 
Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326”

до 1 квітня департамент з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту 
населення та взаємодії з 
правоохоронними органами 
обласної військової адміністрації

Керівник апарату 
військової адміністрації         Світлана БЕСПОПОВЦЕВА 

Тетяна Стець

Михайло Григор’єв


