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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
____________№_________________
ПЛАН РОБОТИ
обласної державної адміністрації на лютий 2021 року
№
з/п

Термін
виконання

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

І. Колегія обласної державної адміністрації
1.

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про підсумки роботи за 2020 рік та визначення основних
завдань у сфері оборонної роботи та цивільного захисту області на
2021 рік.
2. Про виконання обласного бюджету за 2020 рік

24 лютого

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

ІІ. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

ІІ
декада

керівництво області

3

IIІ. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат
1.

Акція „Десяті змагання із зимового мандрівництва
„Снігохід”(с. Саранчуки Тернопільського району)

6 лютого

управління
сім’ї
облдержадміністрації

2.

Вечір пам’яті „Герої, які змінили історію” до Дня Героїв
Небесної Сотні

18 лютого

управління
облдержадміністрації

культури

3.

Заходи до Дня коледжу ім. Соломії Крушельницької

18 лютого

управління
облдержадміністрації

культури

4.

Відкриття виставки до Дня Героїв Небесної Сотні

19 лютого

Державний архів Тернопільської області

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу майстерності
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів
,,Джерело творчості”
6. Обласна науково-краєзнавча конференція національнопатріотичного та військово-патріотичного спрямування
,,Роде наш красний, роде наш прекрасний”
7. Круглий стіл на тему: „Впровадження національного
механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у
сфері протидії торгівлі людьми”
5.

та

молоді

22-26
лютого

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

25 лютого

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

26 лютого

управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

4

8.

Урочиста передача медичного обладнання у Тернопільську
обласну дитячу клінічну лікарню, придбаного за
результатами проведення Всеукраїнської акції „Серце до
серця”

ІІ декада

управління
сім’ї
облдержадміністрації

9.

Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят:

та

молоді

Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями

4 лютого

управління
охорони
облдержадміністрації

Собор трьох святителів: Василія Великого, Григорія Богослова і
Іоана Золотоустого

12 лютого

Всесвітній день радіо

13 лютого

Стрітення Господнє

15 лютого

День вшанування учасників бойових дій на території інших
держав

15 лютого

Річниця затвердження Державного Герба України

19 лютого

День Героїв Небесної Сотні

20 лютого

управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
відділ взаємодії із засобами масової
інформації облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації

здоров’я
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Міжнародний день рідної мови

21 лютого

День працівників патрульно-постової служби України

28 лютого

управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
департамент з питань оборонної роботи,
цивільного захисту населення та взаємодії з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації

IV. Засідання комісій, оргкомітетів, обласні наради, семінари за участю голови і заступників голови облдержадміністрації
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Проведення засідання Наглядової ради Установи ,,Агенція
регіонального розвитку в Тернопільській області”
Нарада з питань проведення ХХV Спортивих ігор школярів
Тернопільщини
Проведення засідання експертно-перевірної комісії
Проведення презентації кампанії #EUКраїна в режимі онлайн за
участі вищих учбових закладів (кампанія #EUКраїна проходить за
ініціативи
Віце-прем’єр-міністра
з
європейської
та
євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної)
Засідання круглого столу ,,Зупинимо булінг разом”
Нарада щодо організації та започаткування соціального проєкту
,,Активні парки-локації здорової України”
Проведення засідання комісії для присвоєння спортивних розрядів

1-5 лютого
5 лютого
5, 19 лютого
8 лютого

9 лютого
9 лютого
24 лютого

управління міжнародного співробітництва
та фандрайзингу облдержадміністрації
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
Державний архів Тернопільської області
управління міжнародного співробітництва
та фандрайзингу облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації

6
Засідання атестаційної комісії управління охорони здоров’я
облдержадміністрації на присвоєння кваліфікаційної категорії
лікарям
9. Проведення засідання атестаційної комісії для присвоєння
категорії тренерам-викладачам
10. Засідання організаційного комітету щодо проведення заходів у
зв’язку з виведенням військ з Афганістану

25 лютого

управління
охорони
облдержадміністрації

26 лютого

11. Засідання організаційного комітету щодо проведення заходів з
нагоди вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні

І декада

12. Відкриття центру надання адміністративних послуг Збаразької
територіальної громади
13. Засідання робочої групи
зі сприяння органам місцевого
самоврядування з питань соціального захисту населення та захисту
прав дітей
14. Засідання міжвідомчої робочої групи щодо впровадження на
території області проєкту Реформування системи інституційного
догляду та виховання дітей
15. Засідання атестаційної комісії управління охорони здоров’я
облдержадміністрації на присвоєння кваліфікаційної категорії
середньому медичному персоналу
16. Нарада щодо утримання вулично-дорожньої мережі області

І декада

управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації

8.

І декада

І декада
І декада

служба
у
справах
облдержадміністрації

здоров’я

дітей

щовівторка,
щочетверга

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

щоп’ятниці

управління
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації

7
17. Засідання робочої групи з реалізації ґрантового проєкту Програми
прикордонного співробітництва Європейського інструменту
сусідства „Польща-Білорусь-Україна 2014-2020” „Кордони рівних
можливостей”
18. Кущові наради за участю керівників сільськогосподарських
підприємств, фермерських господарств, територіальних громад
області з питань земельної реформи: моделі обігу земель
сільськогосподарського призначення
19. Онлайн семінари з головами територіальних громад щодо
популяризації створення сімейних молочних ферм
20. Засідання регіональної ради підприємців при обласній державній
адміністрації
21. Засідання ліцензійних комісій з питань видачі суб’єктам
господарювання ліцензій на провадження господарської діяльності
з
теплопостачання,
водопостачання
та
водовідведення
(при надходженні звернень)
22. Нарада з питання реалізації положень законодавства України
стосовно передачі територіальним громадам обʼєктів нерухомості і
закладів, які перебувають у спільній власності територіальних
громад районів
23. Засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній державній
адміністрації

протягом
місяця

управління міжнародного співробітництва
та фандрайзингу облдержадміністрації

протягом
місяця

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

протягом
місяця
протягом
місяця
протягом
місяця

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
департамент архітектури, містобудування,
житлово-комунального господарства та
енергозбереження облдержадміністрації

протягом
місяця

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

протягом
місяця

департамент з питань оборонної роботи,
цивільного захисту населення та взаємодії з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
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24. Засідання регіональної комісії з питань евакуації при обласній
державній адміністрації
25. Проведення засідання науково-методичної ради
26. Засідання обласної тристоронньої соціально-економічної ради
27. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
обласній державній адміністрації
28. Засідання комісії з визнання та встановлення статусу учасника
бойових дій-добровольця антитерористичної операції
29. Засідання регіональної комісії з визначення статусу осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших
категорій громадян
30. Засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
31. Засідання обласної міжвідомчої робочої групи з питань
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня
оплати праці та дотримання норм законодавства в частині
мінімальної заробітної плати
32. Засідання комісії обласної державної адміністрації з розгляду
питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни

протягом
місяця
протягом
місяця
у разі потреби
у разі потреби
у разі потреби
у разі потреби

департамент з питань оборонної роботи,
цивільного захисту населення та взаємодії з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
Державний архів Тернопільської області
департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації
департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації
департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації
департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації

за дорученням
голови комісії

департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації

за дорученням
керівника
групи

департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації

по мірі
надходження
заяв

департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації
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33. Засідання робочої групи щодо вирішення в області проблемних
питань малого та мікробізнесу
34. 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
35. Засідання комісії з розгляду реєстрів погодження позичальників на
часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків
для суб’єктів малого та середнього підприємництва

протягом
місяця
по мірі
необхідності
протягом
місяця
по мірі
необхідності
по мірі
необхідності

департамент економічного розвитку
торгівлі облдержадміністрації

і

департамент економічного розвитку
торгівлі облдержадміністрації

і

департамент економічного розвитку
торгівлі облдержадміністрації

і

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

Виїзди бригад обласних спеціалістів в райони області для огляду
постраждалого населення внаслідок Чорнобильської катастрофи

протягом
місяця

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

2.

Надання організаційно-методичної допомоги органам місцевого
самоврядування з питань розроблення (оновлення) містобудівної
документації та виготовлення проектної документації на
будівництво об'єктів, що будуть споруджуватися за кошти
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій

протягом
місяця

департамент архітектури, містобудування,
житлово-комунального господарства та
енергозбереження облдержадміністрації
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3.

Надання методичної допомоги щодо розроблення планів дій на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру
місцевого рівня, положень про спеціалізовані служби

протягом
місяця

4.

Надання методичної допомоги щодо розроблення положень про
місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення на
рівні територіальних громад

протягом
місяця

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

VI. Засідання колегій структурних підрозділів облдержадміністрації, інших обласних організацій
1.

2.

3.

Засідання колегії Державного архіву Тернопільської області з
порядком денним:
1. Про підсумки виконання архівними установами області плану
розвитку архівної справи за 2020 рік та їх завдання на 2021 рік.
2. Про стан виконавської дисципліни та контролю за виконанням
документів у Державному архіві Тернопільської області за
2020 рік
Засідання колегії департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про підсумки роботи установ та організацій системи
соціального захисту населення області у 2020 році та основні
напрямки роботи на 2021 рік.
2. Про роботу із зверненнями громадян у 2020 році
Засідання
колегії
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про підсумки діяльності закладів охорони здоров’я за 2020 рік

24 лютого

Державний архів Тернопільської області

25 лютого

департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації

25 лютого

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я
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4.

та покращення розвитку галузі охорони здоров’я у 2021 році.
2. Про затвердження програми соціально-економічного розвитку
охорони здоров’я області на 2021 рік.
3. Про хід виконання наказу Міністерства охорони здоров’я
України від 28.03.2020 р. № 722 „Організація надання медичної
допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)”
(із змінами).
4. Про стан охорони праці, безпеки руху автотранспорту та
протипожежного захисту об’єктів в закладах охорони здоров’я
області у 2020 році
Засідання колегії управління освіти і науки облдержадміністрації з
порядком денним:
1. Про підсумки та моніторинг реалізації обласної програми
впровадження
Української Хартії
вільної людини
на
2017-2020 роки у 2020 році.
2. Про виконання заходів обласної програми розвитку та
підвищення якості професійної освіти на 2018-2022 роки у
2020 році.
3. Про роботу із зверненнями громадян, які надійшли в управління
освіти і науки облдержадміністрації у 2020 рік

ІІІ декада

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

VII. Робота з кадрами
1.

Онлайн навчання у Тернопільському регіональному центрі
підвищення кваліфікації (за окремим планом):
- працівників органів державної влади та місцевого
самоврядування („Корпоративна культура органу публічної влади”);

Тернопільський
регіональний
підвищення кваліфікації
4 лютого

центр
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- працівників органів державної влади та місцевого
9 лютого
самоврядування (з питань кібербезпеки);
- головних бухгалтерів, спеціалістів з бухгалтерського обліку
10 лютого
сільських, селищних та міських рад та їх структурних підрозділів;
- працівників, відповідальних за питання цивільного захисту 16-18 лютого
населення районних державних адміністрацій, департаменту з
питань цивільного захисту населення обласної державної
адміністрації та органів місцевого самоврядування за професійною
(сертифікатною) програмою;
- працівників департаменту економічного розвитку і торгівлі
23 лютого
обласної державної адміністрації з питань запобігання корупції та
забезпечення доброчесності;
- керуючих справами (їх заступників), начальників та спеціалістів
24 лютого
організаційних відділів органів місцевого самоврядування;
- працівників з питань роботи з молоддю місцевих органів
25 лютого
державної влади та місцевого самоврядування з питань
національно-патріотичного виховання дітей та молоді
VIII. Питання для вивчення з наступним інформуванням голови та заступників голови облдержадміністрації
1.
2.

Проведення позапланового внутрішнього аудиту діяльності
управління охорони здоров’я облдержадміністрації
Проведення перевірок додержання законодавства про звернення
громадян у департаменті з питань оборонної роботи, цивільного
захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації

протягом
місяця
протягом
місяця

сектор
внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації
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IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформацій органам
влади вищого рівня, у лютому 2021 року
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Назва документа

Дата виконання

Відповідальний за подання інформації

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211
„Про запобігання поширенню на території України коронавірусу
COVID-19”
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236
„Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 623
„Про виділення коштів для здійснення доплат до заробітної плати
медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які
надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну
хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та
тим, що забезпечують життєдіяльність населення”
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 923
„Про виділення коштів для забезпечення подачею кисню
ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають
стаціонарну медичну допомогу пацієнтам
з
гострою
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом
SARS-CoV-2”

щодня

управління
охорони
облдержадміністрації

щодня

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

здоров’я

до 2 лютого

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

до 3 лютого

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я
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5.

6.

7.

8.

9.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1251
„Про виділення коштів для забезпечення опорних закладів
охорони здоров’я у госпітальних округах медичним обладнанням,
а саме системами рентгенівськими діагностичними стаціонарними
загального призначення (цифровими) та апаратами ультразвукової
діагностики”
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 № 331
„Про невідкладні заходи щодо забезпечення державних
фінансових гарантій медичного обслуговування пацієнтів з
гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2, та належної оплати праці медичних
та інших працівників, які надають медичну допомогу таким
пацієнтам”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2020
№ 916-р „Про затвердження плану заходів з підготовки об’єктів
паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового
періоду 2020/21 року та його проходження”
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719
„Питання
забезпечення
житлом
сімей
загиблих
військовослужбовців, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа
військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та
потребують поліпшення житлових умов”
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68
„Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох
років „муніципальна няня”

до 3 лютого

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

до 5 лютого

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

до 5 лютого

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

до 10 лютого

департамент
соціального
населення облдержадміністрації

захисту

до 10 лютого

департамент
соціального
населення облдержадміністрації

захисту
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10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.02.2020
№ 110-р „Деякі питання фінансування у 2020 році оснащення
закладів загальної середньої та професійної (професійнотехнічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної
середньої освіти”
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 100
„Деякі питання надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на реалізацію програми „Спроможна школа
для кращих результатів”
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 104
„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
30 листопада 2016 р. № 925”
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 250
„Деякі питання надання у 2020 році субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих
закладів та заходів у системі охорони здоров’я”
14. 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”
15. 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 лютого

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

до 10 лютого

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

до 10 лютого

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

до 10 лютого

управління
охорони
облдержадміністрації

до 10 лютого

управління екології та природних ресурсів
облдержадміністрації

до 10 лютого

департамент
облдержадміністрації

здоров’я

фінансів
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16. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2013
№ 419-р „Про затвердження плану заходів з реалізації
Національної стратегії профілактики соціального сирітства на
період до 2020 року”
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 239
„Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну”
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877
„Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових
будинків,
будинків
підтриманого
проживання,
будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного
типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектнокошторисної документації”
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 853
„Деякі питання, пов’язані
з
реформуванням системи
інституційного догляду та виховання дітей”
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2020 № 1180
„Деякі питання надання при народженні дитини одноразової
натуральної допомоги “пакунок малюка”
21. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.01.2021
№ 1-р ,,Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Концепції реформи фінансування
системи забезпечення
населення культурними послугами”

до 15 лютого

департамент
соціального
населення облдержадміністрації

до 15 лютого

управління
охорони
облдержадміністрації
служба
у
справах
облдержадміністрації

здоров’я

до 15 лютого

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

до 15 лютого

департамент
соціального
населення облдержадміністрації

до 15 лютого

управління
облдержадміністрації

до 15 лютого

захисту

дітей

захисту
культури
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22. Витяг з протоколу
засідання Кабінету Міністрів України
від 21.01.2021 № 9 про проєкти розпоряджень Кабінету Міністрів
України щодо виявлення та встановлення фактів надання з
порушенням вимог законодавства послуг з проживання та/або
утримання людей похилого віку, осіб з інвалідністю та інших
громадян групи ризику
23. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 24.12.2019 № 29 п.6.1 „Про заходи з протидії нелегальному
обігу пального”

Керівник апарату адміністрації

Мирослав Якимів
Ольга Вовк

до 21 лютого

департамент
соціального
населення облдержадміністрації

захисту

до 28 лютого

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

Світлана БЕСПОПОВЦЕВА

