
 

 

  

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________       

           

Про затвердження плану 

роботи облдержадміністрації 

на ІІІ квартал 2021 року 

 

Відповідно до пункту 6 регламенту обласної державної адміністрації, 

затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації            

від 20 листопада 2020 року № 681/01.02-01:    
 

1. Затвердити план роботи Тернопільської обласної державної адміністрації 

на IІІ квартал 2021 року (додається). 
 

2. Контроль за виконанням плану роботи покласти на заступників голови, 

керівника апарату обласної державної адміністрації згідно з розподілом 

обов’язків. 

 
 

Голова адміністрації                                                                  Володимир ТРУШ 
 

 

  Ігор Дем’янчук 

  Віктор Устенко 

Володимир Важинський 

Михайло Гапула 

  Світлана Беспоповцева 

  Тетяна Стець 

  Михайло Григор’єв 

  Тарас Серетний 

  Іванна Лицар 

  Олег Пілярчук 

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 422/01.02-01 від 04.07.2021 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000067EF2E0080C68200  

Підписувач Труш Володимир Любомирович 

Дійсний з 23.03.2020 0:00:00 по 23.03.2022 0:00:00 
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  ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження  голови 

обласної державної адміністрації 

____________№______________ 

 
 

ПЛАН РОБОТИ 

Тернопільської обласної державної адміністрації на ІІІ квартал 2021 року 
 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін виконання Відповідальні виконавці 

 

І. Засідання колегії обласної державної адміністрації  
 

 Засідання колегії облдержадміністрації з порядком 

денним:  

  

1. Про виконання обласного бюджету за перше півріччя   

2021 року 

липень департамент фінансів 

облдержадміністрації 

2. Про основні завдання  розвитку сфери туризму та 

гостинності на 2021–2025 роки 

липень департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

3. Про стан виконання Плану заходів з реалізації ІІ етапу 

Національної стратегії реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей на                  

2017–2026 роки 

липень служба у справах дітей та інші 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації, районні 

державні адміністрації, виконавчі 

комітети місцевих  рад  
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4. Про стан підготовки закладів освіти області до 

організованого початку 2021/2022 навчального року 

серпень управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

5. Про прогноз обласного  бюджету на 2022–2024 роки серпень департамент фінансів 

облдержадміністрації 

6. Про реалізацію в області Національної стратегії сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні 

серпень управління інформаційної 

політики та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

7. Про готовність житлово-комунального господарства та 

соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий 

період 2021/2022 року 

вересень департамент архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження спільно з 

іншими структурними 

підрозділами 

облдержадміністрації, 

виконавчими комітетами місцевих  

рад, підприємствами й 

організаціями області 

8. Про стан соціально-економічного розвитку області у            

ІІ кварталі 2021 року 

вересень департамент економічного 

розвитку і торгівлі спільно з 

іншими структурними 

підрозділами 

облдержадміністрації 

9. Про підсумки літнього оздоровлення дітей у 2021 році вересень управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 
 

II. Сесія обласної ради 
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 Сесія обласної ради 

 

згідно з планом 

роботи обласної 

ради 

заступники голови, керівник 

апарату облдержадміністрації 

 

ІII. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат 

1. Урочисті заходи з нагоди 600-річчя заснування селища 

Коропець 

17-18 липня  департамент культури та туризму 

облдержадміністрації, виконавчий 

комітет Коропецької селищної 

ради 

2. Загальнонаціональна проща у Марійському духовному 

центрі ,,Зарваниця” 

18-19 липня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

3. Заходи з відзначення в області Дня хрещення Київської 

Русі-України 

28 липня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

4. XXII Міжнародний фестиваль лемківської культури 

„Дзвони Лемківщини” 

7 серпня керівництво облдержадміністрації, 

департамент культури та туризму 

облдержадміністрації, виконавчий 

комітет Монастириської міської 

ради, Всеукраїнське товариство 

„Лемківщина” 

5. Урочисті заходи з нагоди Дня Державного Прапора 

України та 30-ї річниці незалежності України 

23-24 серпня керівництво облдержадміністрації, 

департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

6. Всеукраїнський фольклорно-мистецький фестиваль 

„Борщівська вишиванка” 

12 вересня керівництво облдержадміністрації, 

департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

7. Організація та проведення Всеукраїнського військового 

паломництва до Марійського духовного центру 

„Зарваниця”  

вересень керівництво облдержадміністрації, 

департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 
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8. Відзначення Дня знань та свята Першого дзвоника в 

закладах освіти області 

вересень управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

9. Проведення Днів Чехії у Тернопільській області вересень 

 

керівництво облдержадміністрації, 

управління міжнародного 

економічного співробітництва та 

інвестиційних проектів 

облдержадміністрації 

10. Літературно-мистецький форум „Діалог двох культур – 

2021”  

вересень департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

11. Відзначення професійних свят та пам’ятних дат протягом кварталу керівництво облдержадміністрації, 

керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації, керівники 

територіальних підрозділів 

центральних органів влади 

 

 

ІV.  Робота з органами місцевого самоврядування щодо реалізації  

ними делегованих повноважень органів виконавчої влади 

 

1. Обласна державно-громадська операція ,,Літо-2021”  липень, серпень служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

2. Організаційне забезпечення проведення обласного рейду 

,,Урок” 

вересень служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

3. Забезпечення виконання в межах компетенції обласних 

програм ,,Ветеран” на 2020–2024 роки та ,,Турбота” на 

2021–2025 роки  

протягом кварталу департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

4. Співпраця з територіальними громадами та недержавними 

надавачами соціальних послуг щодо наповнення реєстру 

надавачів і отримувачів соціальних послуг 

протягом кварталу департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 
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5. Участь у засіданнях постійних комісій обласної ради з 

питань, що належать до компетенції структурного 

підрозділу 

протягом кварталу керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

6. Участь у засіданнях сесій обласної ради з питань, що 

належать до компетенції структурного підрозділу  

протягом кварталу керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

7. Проведення штабних навчань із питань територіальної 

оборони 

протягом кварталу департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту 

населення та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

8. Забезпечення взаємодії керівників закладів, установ, 

організацій, що надають відомості про виборців, та органів 

ведення Державного реєстру виборців у процесі 

періодичного поновлення персональних даних 

Державного реєстру виборців 

протягом кварталу відділ адміністрування 

Державного реєстру виборців 

апарату облдержадміністрації 

9. Забезпечення контролю за виконанням органами ведення 

Державного реєстру виборців статті 22 Закону України 

,,Про Державний реєстр виборців” 

протягом кварталу відділ адміністрування 

Державного реєстру виборців 

апарату облдержадміністрації 

10. Організаційно-методична робота з напрацювання та 

підготовки до затвердження обласною радою цільових 

галузевих програм 

протягом кварталу керівництво облдержадміністрації, 

керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

11. Забезпечення проведення регулярних спостережень щодо 

несприятливих погодних умов і своєчасне доведення їх до 

місцевих органів виконавчої влади і населення, 

попередження про небезпечні явища та організація 

оповіщення населення 

протягом кварталу департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту 

населення та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

12. Організація контролю за своєчасним розглядом звернень 

громадян 

протягом кварталу  

 

відділ  роботи із зверненнями  

громадян апарату 

облдержадміністрації 
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13. Надання методичної допомоги з питань технічної 

інвентаризації захисних споруд цивільного захисту в 

області 

протягом кварталу департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту 

населення та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

 

14. 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”  

15. Консультування з питань соціального захисту 

багатодітних сімей у сільських населених пунктах районів 

області 

протягом кварталу управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

16. Організація взаємодії місцевих органів виконавчої влади з 

органами місцевого самоврядування щодо виконання 

заходів мобілізаційної роботи 

протягом кварталу відділ мобілізаційної роботи 

апарату облдержадміністрації 

 

17. Надання методичної і практичної допомоги органам 

місцевого самоврядування з питань виготовлення 

проєктної документації на реконструкцію об’єктів галузі 

житлово-комунального господарства 

протягом кварталу департамент архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження 

облдержадміністрації  

18. Фінансування головних розпорядників коштів обласного 

бюджету на утримання установ, які фінансуються з 

обласного бюджету, трансфертів із державного та 

місцевих бюджетів 

протягом кварталу департамент фінансів 

облдержадміністрації 

19. Здійснення контролю за виконанням Програми захисту 

населення і територій області від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на 2018–2022 роки 

 

протягом кварталу департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту 

населення та взаємодії з 



8 

 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

20. Організаційно-методична допомога органам місцевого 

самоврядування з питань виготовлення проєктної 

документації на реконструкцію об’єктів будівельної галузі 

протягом кварталу департамент архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження 

облдержадміністрації 

21. Надання методичної і практичної допомоги органам 

місцевого самоврядування з питань розроблення місцевих 

програм з підтримки населення щодо заходів з 

енергозбереження 

протягом кварталу департамент архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження 

облдержадміністрації 

22. Надання методичної та практичної допомоги з питань 

архівної справи архівним відділам, секторам виконавчих 

комітетів місцевих рад 

протягом кварталу державний архів області 

23. Надання практичної допомоги з організації роботи із 

зверненнями громадян органам місцевого самоврядування 

протягом кварталу відділ роботи із зверненнями 

громадян апарату 

облдержадміністрації 

24. Участь у засіданнях сесій місцевих рад, їх виконавчих 

органів, в обласних нарадах з питань роботи органів 

місцевого самоврядування і життєдіяльності територій 

протягом кварталу 

(за окремим 

графіком) 

відповідальні працівники 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації 
 

V. Заходи структурних підрозділів облдержадміністрації 

1. Нарада з питань реалізації у 2021 році проєктів, 

фінансування яких відбудеться за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг 

1 липня департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації 

2. Виставка до 80-річчя проголошення Акту відновлення 

Української державності 

1-7 липня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 
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3. Участь у ІІІ етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри ,,Сокіл” (,,Джура”) 

1-10 липня 

 

управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

4. Проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного 

оцінювання 2021 року 

1-14 липня 

 

управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

5. Проведення засідань експертно-перевірної комісії 

державного архіву області 

16 липня, 

13 серпня, 

17 вересня 

державний архів області 

 

6. Засідання робочої групи з питань реалізації грантового 

проєкту Програми прикордонного співробітництва 

,,Польща-Білорусь-Україна 2014-2020” ,,Кордони рівних 

можливостей” 

20 липня 

 

управління міжнародного 

економічного співробітництва та 

інвестиційних проектів 

облдержадміністрації 

7. Семінар для бібліотекарів громад на тему „Формування та 

облік бібліотечних фондів в територіальних громадах” 

21 липня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

8. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція „Світочі 

національного культурного надбання та Тернопільщина” 

23 липня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

9. Організація і проведення вступних випробувань до 

магістратури, що проводяться за технологією зовнішнього 

незалежного оцінювання 

24-26 липня управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

10. Заходи в закладах охорони здоров’я області, приурочені 

Всесвітньому дню боротьби з гепатитом 

28 липня департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

11. Засідання атестаційної комісії управління охорони 

здоров’я облдержадміністрації щодо присвоєння 
кваліфікаційної категорії лікарям 

29 липня, 

26 серпня, 

30 вересня 

департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

12. Моніторинг діяльності сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів області  

І декада липня департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

13. Нарада з головними агрономами господарств області з 

питань підсумків посіву ярих культур 

І декада липня департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

14. Нарада-семінар з керівниками та спеціалістами аграрних 

господарств із питань проведення жнив, охорони врожаю, 

ІІ декада липня департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 
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забезпечення безпечних умов праці на час збиральної 

кампанії 

15. Нарада із зоотехніками-селекціонерами племінних 

господарств області з питань ведення селекційно-

племінної роботи на базі ПрАТ „Чортківське 

племпідприємство” 

ІІ декада липня департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

16. Моніторинг збирання ранніх зернових та технічних 

культур 

ІІІ декада липня департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

 

17. Організація зустрічей керівництва облдержадміністрації з 

Почесним Консулом Сенегалу в м.Тернопіль пані Іриною 

Іващук 

липень 

 

 

управління міжнародного 

економічного співробітництва та 

інвестиційних проектів 

облдержадміністрації 

18. Організація зустрічей керівництва облдержадміністрації з 

Почесним Консулом Бельгії у м. Львові паном Ярославом 

Гарцулою 

липень 

 

 

управління міжнародного 

економічного співробітництва та 

інвестиційних проектів 

облдержадміністрації 

 

19. Організація зустрічей керівництва облдержадміністрації з 

Почесним Консулом Республіки Корея у м. Львові паном 

Владиславом Ртіщевим 

липень 

 

управління міжнародного 

економічного співробітництва та 

інвестиційних проектів 

облдержадміністрації 

20. Засідання міжвідомчої дисциплінарної комісії з питань 

реформування закладів інституційного виховання та 

догляду дітей 

липень служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

21. Сприяння в організації проведення фестивалю гончарства 

,,Не святі горшки ліплять” 

липень департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

22. Проведення екологічних акцій на об’єктах туристичної 

привабливості 

липень департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 
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23. Обласні літні експедиції для обдарованих слухачів 

обласного відділення Малої академії наук України 

липень 

 

управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

24. Участь у Всеукраїнських літніх профільних школах Малої 

академії наук України 

липень, серпень 

 

управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

25. Заходи в закладах охорони здоров’я області, приурочені 

Всесвітньому тижню підтримки грудного вигодовування 

1 серпня департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

26. Книжкова виставка на тему „Вони боролися за волю 

України” до Дня пам’яті захисників України, які загинули 

в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України 

15-29 серпня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

27. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з 

картингу 

19-22 серпня управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

28. Підготовка та відкриття документальної виставки з нагоди 

відзначення в області 30-ї річниці незалежності України та 

Дня Державного Прапора України 

20 серпня 

 

державний архів області 

29. Виставка до Дня Державного Прапора України 23 серпня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

30. Тренінг для бібліотекарів територіальних громад  на тему 

„Створення сайтів на платформі Google” 

31 серпня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

31. Урочисте вручення посвідчень до державної нагороди –  

почесного звання ,,Мати-героїня” матерям області 

І-ІІ декади серпня департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

32. Проведення атестації у приватному агропромисловому  

підприємстві „Агропродсервіс” Тернопільського району з 

питань надання статусу племінного репродуктора з 

розведення великої рогатої худоби голштинської породи 

ІІ декада серпня департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

33. Нарада з керівниками цукрових заводів щодо забезпечення 

їх сировиною в сезон цукроваріння 2021 року 

ІІІ декада серпня департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 
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34. Засідання регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при 

обласній державній адміністрації 

ІІІ декада серпня департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту 

населення та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

35. Збір активістів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри ,,Сокіл” (,,Джура”) – ,,Котигорошко” 

серпень управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

36. Обласна фотовиставка робіт юних фотоаматорів ,,Барвиста 

Україна”, присвячена Дню Державного Прапора України 

 

серпень 

 

управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

37. Організація візитів іноземних делегацій (партнерів 

області) з нагоди участі в заходах, присвячених Дню 

Незалежності України 

серпень 

 

 

управління міжнародного 

економічного співробітництва та 

інвестиційних проектів 

облдержадміністрації 

38. Засідання координаційної ради з питань безпеки 

дорожнього руху на автомобільному транспорті області  

серпень управління  розвитку 

інфраструктури та дорожнього 

господарства 

облдержадміністрації 

39. Тематична книжкова виставка на тему „Незалежність 

України: через терни до волі” до Дня Незалежності 

України 

серпень департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

40. Відкриття концертного сезону за участю академічного 

симфонічного оркестру Тернопільської обласної 

філармонії 

6 вересня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

41. Підготовка та відкриття документальної виставки на тему 

„Трансфер українського та польського населення у        

1944 – 1946 роках” 

9 вересня 

 

державний архів області 
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42. Круглий стіл на тему „Збараж. Історія міста через призму 

життя його видатних представників” з нагоди 810-ї річниці 

з часу першої писемної згадки про м. Збараж 

10 вересня  департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

43. Семінар для бібліотекарів територіальних громад на тему 

„Інноваційні моделі діяльності бібліотек” 

15 вересня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

44. Засідання координаційної ради з питань протидії 

туберкульозу та ВІЛ – інфекції/СНІДУ в області 

23 вересня департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

45. Засідання координаційної групи для вирішення нагальних 

питань протидії наркоманії та боротьби з незаконним 

розповсюдженням наркотиків в області 

30 вересня департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

46. Проведення спільно із громадською організацією 

„Асоціація з інтеграції НАССР” спеціалізованого форуму 

„HACCP in Ukraine” в області щодо впровадження системи 

контролю безпечності харчових продуктів 

І декада вересня департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

47. Нарада з питань впровадження сучасних технологій посіву 

озимих  культур під урожай 2021 року 

ІІ декада вересня департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

48. Нарада з питань забезпечення кормами тварин у 

господарствах області на зимово-стійловий  період 

ІІ декада вересня департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

49. Засідання ради національно-культурних товариств 

національних меншин при обласній державній 

адміністрації 

ІІІ декада вересня 

 

департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

50. Всеукраїнські змагання області зі спелеоорієнтування 

,,Меморіал пам’яті В. О. Радзієвського” 

вересень 

 

управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

51. Проведення змагань зі спортивного туризму (пішохідного, 

велосипедного, водного) серед працівників освіти 

Тернопілля 

вересень 

 

управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

52. Конференція на тему ,,Українська шкільна історична 

освіта: етапи становлення і розвитку, проблеми та 

здобутки” 

вересень 

 

управління освіти і науки 

облдержадміністрації 
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53. Регіональний форум на тему ,,Сучасні екотренди в освіті, 

наші дії” 

вересень управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

54. Участь у 16-му засіданні українсько-польської 

Міжурядової Координаційної Ради з питань 

міжрегіонального співробітництва (Республіка Польща) 

вересень 

 

 

управління міжнародного 

економічного співробітництва та 

інвестиційних проектів 

облдержадміністрації 

55. Проведення урочистих заходів до Дня усиновлення вересень служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

56. Засідання обласного конкурсного комітету з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять за межі Тернопільської 

області 

вересень управління  розвитку 

інфраструктури та дорожнього 

господарства 

облдержадміністрації 

57. Сприяння в організації проведення фестивалю ретро-

автомобілів ,,Золота підкова 2021” у м. Тернопіль 

вересень департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

58. Засідання атестаційної комісії департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації щодо присвоєння 

кваліфікаційної категорії середньому медичному 
персоналу 

щовівторка, 

щочетверга 

департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

59. Проведення перевірок стану та готовності до 

використання за призначенням систем централізованого 

оповіщення 

щосереди департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту 

населення та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

60. Навчання працівників структурних підрозділів апарату 

облдержадміністрації 

щомісяця відділ управління персоналом 

апарату облдержадміністрації 

 

61. Засідання комісії з попереднього розгляду документації із 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

надання дозволу на її виготовлення, матеріалів 

щомісяця юридичне управління апарату 

облдержадміністрації 
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погодження місця розташування об’єктів, встановлення 

ставок орендної плати та питань купівлі-продажу 

земельних ділянок державної власності 

62. Формування переліку нормативних документів, за якими 

вимагається подання інформацій органам влади вищого 

рівня 

щомісяця управління документального 

забезпечення апарату 

облдержадміністрації 

63. Проведення засідань спостережної комісії при обласній 

державній адміністрації 

щомісяця департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту 

населення та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

64. Участь в археологічних, краєзнавчих, фольклорних, 

пам’яткоохоронних експедиціях на території області  

протягом кварталу департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

65. Проведення Дня поля на базі кращих аграрних господарств 

області 

протягом кварталу департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

66. Проведення організаційно-комунікаційних заходів із 

представниками територіальних громад з актуальних 

питань розвитку зовнішньоекономічної та грантової 

діяльності 

протягом кварталу управління міжнародного 

економічного співробітництва та 

інвестиційних проектів 

облдержадміністрації 

67. Забезпечення контролю за виконанням завдань, 

передбачених протокольними дорученнями за 

результатами нарад при голові облдержадміністрації 

протягом кварталу управління документального 

забезпечення апарату 

облдержадміністрації 

68. Внесення змін до переліку нерухомих пам’яток 

Тернопільської області (об’єкти археології, історії, 

монументального мистецтва) 

протягом кварталу департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

69. Мультимедійний та технічний супровід нарад, засідань, 

круглих столів, зустрічей, що проводяться 

облдержадміністрацією 

протягом кварталу управління документального 

забезпечення апарату 

облдержадміністрації 
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70. Супроводження роботи системи електронного 

документообігу (АСКОД) в обласній та районних 

державних адміністраціях 

протягом кварталу управління документального 

забезпечення апарату 

облдержадміністрації 

71. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги 

при обласній державній адміністрації 

протягом кварталу департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

72. Редагування розпорядчих та вихідних документів протягом кварталу управління документального 

забезпечення апарату 

облдержадміністрації 

73. Робочі поїздки до районів, територіальних громад області 

з питань організації створення в області 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, 

фермерських господарств і впровадження ринку землі 

протягом кварталу департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

74. Організація оздоровлення та відпочинку дітей в                   

ДП «Український дитячий центр „Молода гвардія”» і       

ДП «Міжнародний дитячий центр „Артек”» 

протягом кварталу управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

75. Засідання обласної міжвідомчої координаційної ради з 

питань сім’ї, демографічного розвитку та протидії торгівлі 

людьми 

протягом кварталу управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

76. Поновлення довідника телефонів керівників установ і 

організацій області відповідно до структурних і кадрових 

змін 

протягом кварталу управління документального 

забезпечення апарату 

облдержадміністрації 

77. Засідання обласної тристоронньої соціально-економічної 

ради 

протягом кварталу департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

78. Засідання комісії для підготовки висновку щодо 

доцільності надання дозволів на право користування 

пільгами з оподаткування 

протягом кварталу департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

79. Засідання комісії з визнання та встановлення статусу 

учасника бойових дій-добровольця 

протягом кварталу департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 
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80. Перевірка роботи та надання методичної допомоги 

службам у справах дітей виконавчих комітетів рад 

протягом кварталу служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

81. Виїзд для огляду завершальних будівельних робіт на 

об’єктах амбулаторій первинної медичної допомоги та 

введення їх в експлуатацію 

протягом кварталу управління капітального 

будівництва облдержадміністрації 

 

82. Проведення охоронних досліджень пам’яток археології, 

яким загрожує руйнація 

протягом кварталу департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

83. Контроль за здійсненням комплексу організаційних і 

практичних заходів щодо запобігання виникненню пожеж 

у лісах, на торфовищах та сільськогосподарських угіддях у 

пожежонебезпечний період 

протягом кварталу департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту 

населення та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

84. Формування електронної бази розпоряджень голови 

облдержадміністрації, їх сканування та архівування 

протягом кварталу управління документального 

забезпечення апарату 

облдержадміністрації 

85. Здійснення контролю за своєчасністю виконання 

відділами ведення Державного реєстру виборців області 

основних організаційних заходів з підготовки та 

проведення місцевих виборів 

протягом кварталу 

(у випадку 

призначення) 

відділ адміністрування 

Державного реєстру виборців 

апарату облдержадміністрації 

86. Приймання справ управлінської документації на державне 

зберігання 

протягом кварталу державний архів області 

87. Представлення інтересів обласної державної адміністрації 

в судах 

протягом кварталу юридичне управління апарату 

облдержадміністрації 

88. Представлення туристичного потенціалу Тернопільської 

області на всеукраїнських та міжнародних туристичних 

виставках 

протягом кварталу департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

89. Проведення засідання обласної комісії з присвоєння 

спортивних розрядів з різних видів спорту 

протягом кварталу управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 
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90. Надання практичної та методичної допомоги фізичним та 

юридичним особам щодо надання дозволу для 

розташування рекламних засобів поза межами населених 

пунктів області 

протягом кварталу управління  розвитку 

інфраструктури та дорожнього 

господарства 

облдержадміністрації 

91. Проведення перевірки стану військового обліку 

військовозобов’язаних на території області 

протягом кварталу департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту 

населення та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

 

92. Виїзд для огляду та ознайомлення з будівництвом об’єктів, 

які реалізуються в рамках програми „Велике будівництво” 

протягом кварталу управління капітального 

будівництва облдержадміністрації 

93. Здійснення попереднього розгляду документів, що 

надходять на ім'я керівництва обласної державної 

адміністрації, підготовка проєктів резолюцій 

протягом кварталу відділ забезпечення діяльності 

керівництва апарату 

облдержадміністрації 

94. Проведення засідань  обласної комісії у справах 

альтернативної (невійськової) служби 

протягом кварталу департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту 

населення та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

95. Проведення  державної реєстрації, звірка відомостей 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань 

протягом кварталу департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

96. Моніторинг стану експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг загального користування 

протягом кварталу управління  розвитку 

інфраструктури та дорожнього 

господарства 

облдержадміністрації 

97. Участь у проведенні габаритно-вагового контролю 

вантажних транспортних засобів 

протягом кварталу управління  розвитку 

інфраструктури та дорожнього 



19 

 

господарства 

облдержадміністрації 

98. Аналіз темпів проведення ремонтних робіт на 

автомобільних дорогах державного значення області 

протягом кварталу управління  розвитку 

інфраструктури та дорожнього 

господарства 

облдержадміністрації 

99. Моніторинг стану безпеки дорожнього руху на 

автомобільних дорогах області 

протягом кварталу управління  розвитку 

інфраструктури та дорожнього 

господарства 

облдержадміністрації 

100. Проведення нарад за хірургічним, терапевтичним, 

педіатричним та іншими напрямами з лікарями області 

протягом кварталу  департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

101. Курси підвищення кваліфікації керівних і педагогічних 

кадрів 

протягом кварталу управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

102. Наради з питань проведення спортивно-масових заходів протягом кварталу управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

103. 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 

облдержадміністрації 

104. Проведення засідання науково-методичної ради 

державного архіву області 

протягом кварталу державний архів області 

105. Засідання ради церков при обласній державній 

адміністрації 

протягом кварталу департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

106. Сприяння у розробленні та впровадженні нових 

туристичних маршрутів історико-краєзнавчої, історико-

релігієзнавчої, молодіжної, природничої та іншої 

протягом кварталу департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 
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тематики, у тому числі транскордонних туристичних 

маршрутів 

107. Інформаційно-просвітницькі заходи з питань 

попередження насильства в сім’ї та жорстокого 

поводження з дітьми 

протягом кварталу управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

108. Організаційне забезпечення робіт щодо експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення 

протягом кварталу управління капітального 

будівництва облдержадміністрації 

 

109. Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення 

проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та 

проєктів регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку 

протягом кварталу департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації 

110. Проведення засідань науково-технічних рад установ 

природно-заповідного фонду 

протягом кварталу управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

111. Здійснення технічного нагляду на об’єктах будівництва та 

здача їх в експлуатацію 

протягом кварталу управління капітального 

будівництва облдержадміністрації 

112. Проведення просвітницьких заходів з питань 

профорієнтації та працевлаштування молоді 

протягом кварталу управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

113. Проведення корекційних програм щодо попередження 

насильства в сім’ї 

протягом кварталу управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

114. Засідання обласної молодіжної ради протягом кварталу управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

115. Засідання громадської ради при управлінні екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації 

протягом кварталу управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 
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116. Засідання робочої групи щодо вирішення в області 

проблемних питань малого та мікробізнесу 

протягом кварталу департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації 

117. Підготовка та проведення конкурсів на зайняття вакантних 

посад державних службовців 

протягом кварталу відділ управління персоналом 

апарату облдержадміністрації 

118. Здійснення правової експертизи проєктів розпоряджень, 

доручень голови облдержадміністрації, договорів, 

ініціативних листів 

протягом кварталу юридичне управління апарату 

облдержадміністрації 

119. Засідання громадської ради з питань молодіжної політики 

 

протягом кварталу управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

120. Проведення засідання комісії з питань контролю за 

розрахунками за спожиті енергоносії 

протягом кварталу департамент архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження 

облдержадміністрації 

121. Засідання громадської ради при облдержадміністрації протягом кварталу департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 

122. Засідання Ради підтримки учасників антитерористичної 

операції при обласній державній адміністрації 

протягом кварталу департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

123. Організаційне забезпечення проведення спортивних 

змагань з різних видів спорту 

протягом кварталу управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

124. Проведення засідань атестаційної комісії з атестації 

тренерів (тренерів-викладачів) для присвоєння 

кваліфікаційної категорії 

протягом кварталу управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

125. Засідання комісії щодо попереднього розгляду питань, 

пов’язаних з нагородженням державними нагородами, 

відзнаками і почесними званнями України  

протягом кварталу відділ управління персоналом 

апарату облдержадміністрації 
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126. Огляди, публікації, експонування документальних 

виставок з відзначення пам’ятних та ювілейних дат 

протягом кварталу державний архів області 

127. Сприяння у врегулюванні конфлікту інтересів в апараті та 

структурних підрозділах облдержадміністрації, в разі його 

виникнення або виявлення, відповідно до вимог чинного 

законодавства 

протягом кварталу сектор з питань запобігання та 

виявлення корупції апарату 

облдержадміністрації 

128. 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 облдержадміністрації 

129. Засідання комісій, робочих груп, рад, організаційних 

комітетів та інших консультативно-дорадчих органів 

облдержадміністрації (згідно із затвердженими планами 

роботи) 

протягом кварталу керівництво облдержадміністрації, 

керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

130. Організаційно-методична підготовка до проведення 

фольклорно-мистецьких свят, фестивалів, виставок, 

конкурсів, ювілеїв у закладах культури  

протягом кварталу 

(за окремим 

планом) 

департамент культури та туризму 

облдержадміністрації спільно з 

райдержадміністраціями 

131. Засідання колегій структурних підрозділів обласної 

державної адміністрації (за окремими планами згідно з 

положеннями про структурні підрозділи 

облдержадміністрації) 

протягом кварталу керівництво облдержадміністрації, 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації 

132. Організація роботи „гарячих” телефонних ліній обласної 

державної адміністрації  

протягом кварталу 

(за окремим 

графіком) 

відділи роботи із зверненнями 

громадян; забезпечення діяльності 

керівництва апарату 

облдержадміністрації 

133. Організація та проведення брифінгів, пресконференцій за 

участю голови та заступників голови облдержадміністрації 

протягом кварталу управління інформаційної 

політики та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 
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134. 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 облдержадміністрації 

135. 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 

протягом кварталу керівництво облдержадміністрації, 

керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

136. Наповнення та поновлення сторінки новин офіційного 

вебсайту облдержадміністрації 

протягом кварталу управління інформаційної 

політики та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

137. Обласні культурно-масові заходи, академії, науково-

практичні конференції, ювілеї, свята, фестивалі, виставки, 

конкурси, акції, місячники, ігри, огляди, марафони, 

змагання, олімпіади, зустрічі за „круглим столом”, 

семінари-тренінги, тематичні лекції 

протягом кварталу 

(за окремим 

планом) 

керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

138. Надання методико-консультаційних послуг 

представникам  туристичної галузі 

протягом кварталу департамент культури та туризму 

облдержадміністрації   

139. Організаційні заходи з підготовки до представлення 

потенціалу області у міжнародних, регіональних, 

всеукраїнських, обласних виставках, конференціях, 

ярмарках, фестивалях, форумах, асамблеях у рамках 

міжрегіонального співробітництва області  

протягом кварталу 

(за окремим 

планом) 

керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

VI. Закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення сесії обласної ради, 

розпорядження голови облдержадміністрації, хід виконання яких контролюватиметься у ІІІ кварталі 2021 року 

№ 

з/п 

Назва документа Дата виконання Відповідальний  

за подання інформації 
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1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020        

№ 211 „Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” 

щодня департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

2. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України 

від 03.03.2021 № 29 п.4 „Щодо протидії незаконному обігу 

пального” 

до 2 липня,  

2 серпня,  

2 вересня 

департамент архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження 

облдержадміністрації 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.05.2021        

№ 540 „Про затвердження Порядку розподілу бюджетних 

призначень загального фонду державного бюджету на 

заходи, пов'язані з вакцинацією населення і запобіганням 

поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом          

SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками” 

до 5 липня,  

5 серпня,  

5 вересня 

департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 

№ 903-р „Про затвердження плану заходів на                    

2017-2029 роки із запровадження  Концепції реалізації  

державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти „Нова українська школа” 

до 10 липня управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019        

№ 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за 

дитиною до трьох років „муніципальна няня”» 

до 10 липня,  

10 серпня,  

10 вересня 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

 

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 

№ 111-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Концепції розвитку системи екстреної медичної 

допомоги” 

до 10 липня департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 
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7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.11.2020 

№ 1463-р „Про затвердження плану заходів щодо 

реалізації Державної стратегії розвитку системи 

протитуберкульозної медичної допомоги населенню на 

2020-2023 роки” 

до 10 липня департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 

№ 1008-р „Про затвердження плану заходів з 

реформування системи шкільного харчування” 

до 10 липня управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2020        

№ 534 „Про затвердження Державної програми 

стимулювання економіки для подолання негативних 

наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо 

запобігання виникненню і поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 на 2020–2022 роки” 

до 10 липня департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації 

10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 

№ 1578-р „Про затвердження плану заходів з реалізації 

зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної 

ініціативи ,,Партнерство Біарріц” з утвердження гендерної 

рівності” 

до 10 липня департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від  23.12.2020 

№ 1668-р „Про затвердження плану заходів з реалізації 

Національної стратегії розбудови безпечного і здорового 

освітнього середовища у новій українській школі на      

2021 рік” 

до 10 липня управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 

№ 84-р „Про затвердження плану заходів щодо підтримки 

сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку 

креативних індустрій та туризму” 

до 10 липня департамент культури та туризму 

облдержадміністрації 



26 

 

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.04.2021        

№ 326 „Про затвердження Положення про соціальний 

проект „Активні парки – локації здорової України” 

до 10 липня управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

14. Постанова Кабінету Міністрів України  від 28.12.2020       

№ 1365 „Про затвердження Порядку розподілу та 

використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті Міністерству фінансів для забезпечення окремих 

видатків районних державних адміністрацій, пов’язаних з 

ліквідацією районів” 

до 10 липня 

10 серпня,  

10 вересня 

департамент фінансів 

облдержадміністрації 

15. Постанова Кабінету Міністрів України  від 26.01.2021       

№ 47 „Деякі питання надання у 2021 році субвенції з  

державного бюджету місцевим бюджетам на  здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров’я” 

до 10 липня,  

10 серпня,  

10 вересня 

департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

 

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.04.2021        

№ 403 „Деякі питання надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на 

боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її 

наслідками, під час навчального процесу у закладах 

загальної середньої освіти” 

 

 

до 10 липня,  

10 серпня,  

10 вересня 

управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

 

17. Розпорядження Кабінету Міністрів України від  28.12.2020 

№ 1659-р „Про затвердження плану основних заходів 

цивільного захисту на 2021 рік” 

до 12 липня  департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту 

населення та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 



27 

 

18. Указ Президента України від 30.09.2019 № 721/2019 „Про 

деякі питання забезпечення прав та законних інтересів 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей” 

до 15 липня служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

19. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 

№ 1335-р „Про затвердження плану заходів з реалізації 

Національної стратегії реформування системи юстиції 

щодо дітей на період до 2023 року” 

до 15 липня служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020        

№ 204 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для реалізації 

пілотного проекту ,,Розвиток соціальних послуг”» 

до 15 липня департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

21. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 

№ 216-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Основних напрямів реалізації державної політики у сфері 

зайнятості населення та стимулювання створення нових 

робочих місць на період до 2022 року” 

до 15 липня департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020        

№ 853 „Деякі питання, пов’язані з реформуванням системи 

інституційного догляду та виховання дітей” 

до 15 липня, 

15 серпня,  

15 вересня 

служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

23. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 

№ 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 липня служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2020        

№ 331 „Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

державних фінансових гарантій медичного 

обслуговування пацієнтів з гострою респіраторною 

до 5 і 20 липня, 

5 і 20 серпня, 

5 і 20 вересня 

департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 
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хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2, та належної оплати праці медичних та інших 

працівників, які надають медичну допомогу таким 

пацієнтам” 

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2021        

№ 145 „Питання Державної соціальної програми 

запобігання та протидії домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі на період до 2025 року” 

до 20 липня департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

26. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 

№ 361-р „Про затвердження плану невідкладних заходів із 

запобігання та протидії домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які 

постраждали від такого насильства” 

 

 

до 20 липня департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020        

№ 744 «Деякі питання реалізації пілотного проекту з 

монетизації одноразової натуральної допомоги „пакунок 

малюка”» 

до 25 липня департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2020        

№ 35 „Про реалізацію експериментального проекту щодо 

проведення щокварталу моніторингу та оцінки 

ефективності діяльності голів обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій” 

до 29 липня департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації 

29. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.03.2021 

№ 254-р „Деякі питання оптимізації мережі та 

функціонування центрів надання адміністративних 

послуг” 

до 5 липня департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації 
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30. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2021        

№ 299 „Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196 ,,Деякі 

питання державного фонду регіонального розвитку” 

до 5 липня, 

1 серпня 

департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації 

31. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.07.2020 

№ 853-р „Про затвердження плану заходів з виконання 

Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння 

розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на 

період до 2030 року” 

 

 

до 10 серпня департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації 

32. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 

№ 1567-р „Про затвердження плану заходів з реалізації 

Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 

року” 

до 10 серпня управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020        

№ 932 „Про затвердження плану дій щодо реалізації 

Стратегії національно-патріотичного виховання на      

2020–2025 роки” 

до 10 вересня управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 

 

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 року 

№ 505 „Деякі питання призначення житлових субсидій” 

до 10 вересня департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

35. Указ Президента України від 23.08.2020 № 342/2020 

„Питання розвитку національної системи фізкультурно- 

спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, 

сімей загиблих (померлих) ветеранів війни” 

до 23 вересня управління молоді, спорту та 

іміджевих проектів 

облдержадміністрації 
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