
 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №   ____________                 

 

Про затвердження плану   

роботи облдержадміністрації  

на січень 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 обласної державної адміністрації на                    

січень 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 

Ігор Гайдук 

Віктор Устенко 

Світлана Беспоповцева 

Володимир Важинський 

Мирослав Якимів  

Ольга Вовк 

Іванна Лицар 

 Олег Пілярчук  
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ПЛАН РОБОТИ 

обласної державної адміністрації на січень 2021 року 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження голови 

обласної державної адміністрації  
____________№_________________ 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні виконавці 

І. Колегія обласної державної адміністрації 

1. Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним: 27 січня відділ роботи із зверненнями громадян 

апарату облдержадміністрації  

 

1. Про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли до 

обласної державної адміністрації у  2020 році. 

2. Про стан роботи щодо соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень та злочинності у дитячому 

середовищі 

служба у справах дітей 

облдержадміністрації; Головне 

управління Національної поліції в області 

 

ІІ. Сесія обласної ради 

 

1. Засідання сесії Тернопільської обласної ради ІІ  

декада 

керівництво області 
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IIІ. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат 

 

1.  Проведення обласної благодійної програми для багатодітних 

сімей області „Від Миколая до Різдва” 

1-7 січня управління сім’ї та молоді 

облдержадміністрації 

2.  Етнографічний фестиваль „Маланка”  у селах Горошова  і 

Устя Борщівського району, та Синьків Заліщицького району  

13-14 січня управління туризму 

облдержадміністрації 

3.  Проведення акції, приуроченої 102-й річниці проголошення 

Акта Злуки Української Народної Республіки і 

Західноукраїнської Народної Республіки 

22 січня управління сім’ї та молоді 

облдержадміністрації 

4.  Виставка до Дня пам’яті героїв Крут 28 січня управління культури 

облдержадміністрації 

5.  Патріотична виставка „Крути – трагічний подвиг юних 

українців” до Дня пам’яті героїв Крут 

28 січня управління культури 

облдержадміністрації 

6.  Різдвяний концерт „Вечори на хуторі біля Диканьки” 28 січня управління культури 

облдержадміністрації 

7.  Заходи до Дня пам’яті Героїв Крут 29 січня управління культури 

облдержадміністрації 

8.  Національно-патріотична акція „Доба” приуроченої до Дня 

Героїв Крут 

29 січня управління сім’ї та молоді 

облдержадміністрації 

9.  Заходи з національно – патріотичного виховання до Дня 

Героїв Крут 

29 січня управління сім’ї та молоді 

облдержадміністрації 
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10.  Фінальний етап Х міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені                       

Т.Г. Шевченка 

протягом 

місяця 

 

управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

11.  Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят: 

Новий рік 1січня управління культури 

облдержадміністрації 

День народження Степана Бандери 1січня управління з питань внутрішньої 

політики, релігій та національностей 

облдержадміністрації 

Різдво Христове 7 січня управління культури 

облдержадміністрації 

Собор Пресвятої Богородиці 8 січня управління культури 

облдержадміністрації 

Свято різдвяного дійства „Горошівська Маланка” 13 січня управління культури 

облдержадміністрації 

Обласне свято зимового календарно-обрядового фольклору 

„Нова радість стала” 

14 січня управління з питань внутрішньої 

політики, релігій та національностей 

облдержадміністрації 

Богоявлення Господнє 19 січня управління культури 

облдержадміністрації 

День Соборності України 22 січня управління з питань внутрішньої 

політики, релігій та національностей 

облдержадміністрації 
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Міжнародний день працівників митниці  26 січня  департамент економічного розвитку і 

торгівлі  облдержадміністрації 

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту  27 січня  управління з питань внутрішньої 

політики, релігій та національностей 

облдержадміністрації 

День працівників пожежної охорони 29 січня управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій в області 

День пам’яті Героїв Крут 29 січня управління з питань внутрішньої 

політики, релігій та національностей 

облдержадміністрації 

 

IV. Засідання комісій, оргкомітетів, обласні наради, семінари за участю голови і заступників голови 

облдержадміністрації 

 

1.  Засідання комісії щодо призначення стипендій 

облдержадміністрації провідним спортсменам та тренерам 

області 

15 січня 

 

управління фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації 
 

2.  Проведення засідання експертно-перевірної комісії 25 січня Державний архів Тернопільської області 

3.  Проведення засідання атестаційної комісії для присвоєння 

категорії тренерам-викладачам 

28 січня управління фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації 

4.  Нарада з організації та проведення свята Водохреща  

 

І декада управління з питань внутрішньої 

політики, релігій та національностей 

облдержадміністрації 
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5.  Нарада з організації проведення заходів з відзначення в 

області Дня Соборності України 

 

І декада 

 

управління з питань внутрішньої 

політики, релігій та національностей 

облдержадміністрації 

6.  Нарада з питань підготовки Великих Інфраструктурних 

Проєктів в рамках програми транскордонного 

співробітництва Interreg Польща-Білорусь-Україна 2021-2027 

 

І декада 

управління міжнародного 

співробітництва та фандрайзингу 

облдержадміністрації 

7.  Засідання робочої групи з реалізації ґрантового проєкту 

Програми прикордонного співробітництва Європейського 

інструменту сусідства „Польща-Білорусь-Україна 2014-2020” 

„Кордони рівних можливостей” 

І декада управління міжнародного 

співробітництва та фандрайзингу 

облдержадміністрації 

8.  Нарада щодо утримання вулично-дорожньої мережі області щоп’ятниці управління регіонального розвитку, 

інфраструктури та дорожнього 

господарства  облдержадміністрації 

9.  Засідання обласної тристоронньої соціально-економічної ради 

 

у разі потреби департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

10.  Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при 

обласній державній адміністрації 

у разі потреби департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

11.  Засідання комісії з визнання та встановлення статусу 

учасника бойових дій-добровольця антитерористичної 

операції 

у разі потреби департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

12.  Засідання регіональної комісії з визначення статусу осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших 

категорій громадян 

у разі потреби департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 
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13.  Засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 

за 

дорученням 

голови комісії 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

14.  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 

за 

дорученням 

керівника 

групи 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

15.  Засідання комісії обласної державної адміністрації з розгляду 

питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни 

по мірі 

надходження 

заяв 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

16.  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 

місяця 

по мірі 

необхідності 

департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

17.  Засідання комісії з розгляду реєстрів погодження 

позичальників на часткове відшкодування відсоткових ставок 

за кредитами банків для суб’єктів малого та середнього 

підприємництва 

по мірі 

необхідності 

 

департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

18.  Засідання регіональної ради підприємців при обласній 

державній адміністрації 

протягом 

місяця 

департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

19.  Засідань ліцензійних комісій з питань видачі суб’єктам 

господарювання ліцензій на провадження господарської 

діяльності з теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення (при надходженні звернень) 

протягом 

місяця 

департамент архітектури, 

містобудування,  житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації 
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20.  Нарада з питання реалізації положень законодавства України 

стосовно передачі територіальним громадам обʼєктів 

нерухомості і закладів, які перебувають у спільній власності 

територіальних громад районів 

протягом 

місяця 

департамент архітектури, 

містобудування,  житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації 

21.  Засідання регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній 

державній адміністрації 

протягом 

місяця 

 

департамент з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту населення та 

взаємодії з правоохоронними органами  

облдержадміністрації 

22.  Проведення засідання науково-методичної ради  протягом 

місяця 

Державний архів Тернопільської області 

23.  Проведення засідання Наглядової ради Установи ,,Агенція 

регіонального розвитку в Тернопільській області” 

протягом 

місяця 

управління міжнародного 

співробітництва та фандрайзингу 

облдержадміністрації 

 

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування 

 

1.  Виїзні наради в територіальних громадах області з питань 

сталого проходження опалювального періоду 2020/2021 року  

протягом 

місяця 

департамент архітектури, 

містобудування,  житлово-комунального 

господарства та енергозбереження 

облдержадміністрації 
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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 

 

VI. Засідання колегій структурних підрозділів облдержадміністрації, інших обласних організацій 

 

1.  Засідання  колегії департаменту архітектури, містобудування,  

житлово-комунального господарства та енергозбереження 

облдержадміністрації з порядком денним: 

про основні заходи (план) роботи департаменту на 2021 рік та 

стану роботи із зверненнями громадян у 2020 році 

21 січня департамент архітектури, 

містобудування,  житлово-комунального 

господарства та енергозбереження 

облдержадміністрації 

 

VII. Робота з кадрами 

 

1.  Не заплановано   

 

VIII. Питання для вивчення з наступним інформуванням голови та заступників голови облдержадміністрації 

 

1.  Не заплановано   
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IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформацій органам 

влади вищого рівня, у січні 2021 року 

 

№ 

з/п 

Назва документа Дата 

виконання 

Відповідальний за подання інформації 

1.  Постанова Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. 

№ 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” 

щодня департамент з питань оборонної  

роботи, цивільного захисту населення 

та взаємодії з правоохоронними 

органами облдержадміністрації 

 

2.  Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. 

№ 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” 

до 2 січня управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

 

3.  Постанова Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 р. 

№ 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” 

до 3 січня управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації 
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4.  Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. 

№ 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” 

до 3 січня управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

 

5.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від                                       

24 червня 2016 р. № 474-р „Деякі питання реформування 

державного управління” 

до 5 січня департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

6.  План організації виконання Указу Президента України від          

09 липня 2019 № 511/2019 „Про деякі заходи щодо 

збереження лісів та раціонального використання лісових 

ресурсів” 

до 5 січня управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

 

7.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від                                 

10 липня 2019 р.  № 588-р „Про схвалення Стратегії розвитку 

експорту продукції сільського господарства, харчової та 

переробної промисловості України на період до 2026 року” 

до 5 січня департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

8.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від                      

22 липня 2020 р. № 916-р „Про затвердження плану заходів з 

підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу 

України до осінньо-зимового періоду 2020/21 року та його 

проходження” 

до 5 січня департамент архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження 

облдержадміністрації 
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9.  Указ Президента України від 09 грудня 2020 р. № 556/2020                   

„Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної 

безпеки та підготовки заходів до 35-х роковин 

Чорнобильської катастрофи” 

до 9 січня департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

 

10.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від                                         

03 вересня 2014 р. № 791-р „Про затвердження плану заходів 

з імплементації Директиви Європейського Парламенту та 

Ради 2009/28/ЄС” 

до 10 січня департамент архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження 

облдержадміністрації 

11.  Постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р.   

№ 142 „Деякі питання управління державними унітарними 

підприємствами та господарськими товариствами, у 

статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 

належать державі” 

до 10 січня департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

12.  Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р.             

№ 1106 „Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, 

з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони” 

до 10 січня управління міжнародного 

співробітництва та фандрайзингу 

облдержадміністрації 

 

13.  Постанова Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р.           

№ 237 „Деякі питання надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова 

українська школа” 

до 10 січня управління освіти і науки 

облдержадміністрації 
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14.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від                               

21  листопада 2018 р. № 900-р „Про затвердження плану дій з 

реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних” 

до 10 січня відділ взаємодії із засобами масової 

інформації облдержадміністрації 

 

15.  План організації виконання Указу Президента України                   

від 06 грудня 2018 р. № 412/2018 „Про додаткові заходи 

щодо забезпечення реформ із децентралізації влади” 

до 10 січня департамент архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження 

облдержадміністрації 

16.  Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р.  

№ 68 „Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною 

до трьох років „муніципальна няня” 

до 10 січня департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

 

17.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від                                     

29 січня 2020 р. № 111-р „Про затвердження плану заходів 

щодо реалізації Концепції розвитку системи екстреної 

медичної допомоги” 

до 10 січня управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

 

18.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 лютого 

2020 р. № 110-р „Деякі питання фінансування у 2020 році 

оснащення закладів загальної середньої та професійної 

(професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття 

повної загальної середньої освіти” 

до 10 січня управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

19.  Постанова Кабінету Міністрів України від 12  лютого 2020 р. 

№ 100 „Деякі питання надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 

„Спроможна школа для кращих результатів” 

до 10 січня управління освіти і науки 

облдержадміністрації 
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20.  Постанова Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 р.  

№ 179 „Деякі питання надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального 

захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти у 2020 році” 

до 10 січня управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

21.  Постанова Кабінету Міністрів України від 27 березня 2020 р. 

№ 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 січня департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

22.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від                                           

05 серпня 2020  № 1008-р „Про затвердження плану заходів з 

реформування системи шкільного харчування” 

до 10 січня управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

23.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада 

2020 р. № 1463-р „Про затвердження плану заходів щодо 

реалізації Державної стратегії розвитку системи 

протитуберкульозної медичної допомоги населенню на 

2020—2023 роки” 

до 10 січня управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації 
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24.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від                                        

16 грудня 2020 р. № 1570-р „Про розподіл резерву коштів 

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам у 2020 році та перерозподіл деяких видатків 

державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і 

науки на 2020 рік” 

до 10 січня управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

25.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 

2020 р.  № 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 січня управління сім’ї та молоді 

облдержадміністрації 

26.  Указ Президента України від 11 листопада 2020 р.                            

№ 495/2020  „Про заходи щодо захисту прав та інтересів осіб, 

зниклих безвісти за особливих обставин, жертв 

насильницьких зникнень, членів їх сімей” 

до 11 січня департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту населення 

та взаємодії з правоохоронними 

органами облдержадміністрації 

27.  Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. 

№ 239 „Деякі питання відшкодування вартості препаратів 

інсуліну” 

до 15 січня управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

28.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 березня 

2018 р. № 218-р „Про затвердження плану заходів, 

спрямованих на реалізацію деяких засад державної 

внутрішньої політики щодо тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя” 

до 15 січня управління з питань внутрішньої 

політики, релігій та національностей 

облдержадміністрації 
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29.  Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. 

№ 453 „Про затвердження Державної соціальної програми 

“Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про 

права дитини” на період до 2021 року” 

до 15 січня служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

 

30.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 березня 

2019  р.  № 171-р „Про затвердження плану заходів на 2019-

2022 роки з реалізації Концепції підтримки та сприяння 

розвитку дитячого громадського руху в Україні” 

до 15 січня управління сім’ї та молоді 

облдержадміністрації 

31.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р.              

№ 666-р „Про затвердження плану заходів реалізації 

Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в 

Україні на період до 2025 року “Рухова активність – 

здоровий спосіб життя – здорова нація” на 2020 рік” 

до 15 січня управління фізичної культури та 

спорту облдержадміністрації 

 

32.  Указ Президента України від 30 вересня 2019 р. № 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 січня служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

 

33.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 

2019  р. № 1335-р „Про затвердження плану заходів з 

реалізації Національної стратегії реформування системи 

юстиції щодо дітей на період до 2023 року” 

до 15 січня служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

 

34.  Постанова Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 р. 

№ 204 „Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного 

проекту “Розвиток соціальних послуг” 

до 15 січня департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  
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35.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 березня 

2020 р. № 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 січня департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

 

36.  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 управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

37.  Постанова Кабінету Міністрів України від                                              

25 листопад 2020 р. № 1180 „Деякі питання надання при 

народженні дитини одноразової натуральної допомоги 

“пакунок малюка” 

до 15 січня департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

 

38.  Указ Президента України від 17 грудень 2020 р. № 574/2020                      

„Про започаткування соціального проекту “Активні парки-

локації здорової України” 

до 17 січня управління фізичної культури та 

спорту облдержадміністрації 

 

39.  Постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітень 2020 р. 

№ 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” 

до 20 січня управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації 
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40.  Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітень 2018 р. 

№ 273 „Про затвердження Державної соціальної програми 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

на період до 2021 року” 

до 25 січня управління сім’ї та молоді 

облдержадміністрації 

41.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 

2019 р.  № 1415-р „Про схвалення Державної стратегії у сфері 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним 

гепатитам на період до 2030 року” 

до 25 січня управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

 

42.  Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. 

№ 744 „Деякі питання реалізації пілотного проекту з 

монетизації одноразової натуральної допомоги „пакунок 

малюка” 

до 25 січня департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації  

 

43.  Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р.          

№ 35 „Про реалізацію експериментального проекту щодо 

проведення щокварталу моніторингу та оцінки ефективності 

діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій” 

до 29 січня департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

44.  Постанова Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2020 р. 

№ 192 „Про реалізацію експериментального проекту з 

проведення капітального ремонту автомобільних доріг 

загального користування” 

до 31 січня управління регіонального розвитку 

інфраструктури та дорожнього 

господарства облдержадміністрації 

 

45.  Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. 

№ 856 „Про затвердження Порядку та Методики проведення 

моніторингу та оцінки результативності реалізації державної 

регіональної політики” 

до 1 лютого департамент економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 
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Керівник апарату адміністрації                                                                                                  Світлана БЕСПОПОВЦЕВА

                                                      

                                   Мирослав Якимів 

                                   Ольга Вовк 

 

46.  Постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. 

№ 104 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 листопада 2016 р. № 925” 

до 1 лютого управління освіти і науки 

облдержадміністрації 


