
 

ВІДОМОСТІ 

про розпорядження голови Тернопільської облдержадміністрації з основної діяльності, видані у серпні 2021 року 

№ 

з/п 

Назва 

розпорядження 

  № 

розпоряджен

ня 

Дата 

видачі 

Джерело  

інформації 

Форма 

зберігання 

документа 

Місце 

зберігання 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Про схвалення проєкту змін до обласної 

програми розвитку міжнародного 

співробітництва Тернопільської області на 

2021-2023 роки  

 

512/01.02-01 03.08.2021 Управління міжнародного 

економічного 

співробітництва та 

інвестиційних проектів 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

2. Про стан виконання плану заходів з 

реалізації в області IІ етапу Національної 

стратегії реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей 

на 2017-2026 роки  

  

 

513/01.02-01 05.08.2021 Служба у справах дітей 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

3. Про виконання обласного бюджету за 

перше півріччя 2021 року  

 

514/01.02-01 05.08.2021 Департамент фінансів 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

4. Про внесення змін до розпорядження 

голови облдержадміністрації від 29 липня 

2021 року № 489/01.02-01 

  

 

515/01.02-01 06.08.2021 Юридичне управління 

апарату обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 



2 

 
5. Про внесення змін до розпорядження 

голови обласної державної адміністрації 

від 22 серпня 2018 року № 640-од 

  

 

516/01.02-01 07.08.2021 Департамент соціального 

захисту населення бласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

6. Про внесення змін до розпорядження 

голови облдержадміністрації від                

13 листопада 2013 року № 545-од   

 

517/01.02-01 07.08.2021 Департамент культури та 

туризму обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

7. Про внесення змін до розпорядження 

голови облдержадміністрації від 20 серпня 

2018 року № 630-од 

518/01.02-01 07.08.2021 Сектор режимно-

секретної роботи апарату 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

8. Про внесення змін до розпорядження 

голови облдержадміністрації від 23 квітня 

2015 року № 229-од 

519/01.02-01 09.08.2021 Департамент 

економічного розвитку і 

торгівлі обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

9. Про визнання таким, що втратило 

чинність, розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 28 грудня     

2018 року № 972-од 

520/01.02-01 10.08.2021 Юридичне управління 

апарату обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 
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10. Про організацію роботи з активізації 

транскордонного співробітництва 

Тернопільської області 

521/01.02-01 11.08.2021 Управління міжнародного 

економічного 

співробітництва та 

інвестиційних проектів 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

11. Про затвердження Положення про сектор з 

питань запобігання та виявлення корупції 

апарату обласної державної адміністрації 

522/01.02-01 12.08.2021 Сектор з питань 

запобігання та виявлення 

корупції апарату обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

12. Про визнання таким, що втратило 

чинність, розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 19 лютого   

2018 року № 98-од  

523/01.02-01 15.08.2021 Управління молоді, 

спорту та іміджевих 

проектів обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

13. Про організацію роботи із залучення, 

використання та моніторингу міжнародної 

технічної допомоги в області  

524/01.02-01 15.08.2021 Управління міжнародного 

економічного 

співробітництва та 

інвестиційних проектів 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

14. Про схвалення проєкту змін до обласного 

бюджету на 2021 рік  

525/01.02-01 16.08.2021 Департамент фінансів 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 
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15. Про склад робочої групи з питань  

гуманітарної допомоги при обласній 

державній адміністрації  

526/01.02-01 16.08.2021 Департамент соціального 

захисту населення бласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

16. Про внесення змін до розпорядження 

голови облдержадміністрації від  22 червня 

2021 року № 394/01.02-01 

527/01.02-01 16.08.2021 Юридичне управління 

апарату обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

17. Про схвалення проєкту змін до програми 

розвитку та підтримки комунальних 

закладів охорони здоров’я Тернопільської 

обласної ради на 2021 - 2023 роки 

528/01.02-01 17.08.2021 Департамент охорони 

здоров`я обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

18. Про  схвалення проєкту змін до обласної 

програми підтримки органів державної 

влади на 2021-2023 роки  

 

529/01.02-01 17.08.2021 Відділ фінансово - 

господарського 

забезпечення апарату 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

19. Про  обласну координаційну раду з питань 

сім’ї, гендерної рівності, запобігання 

домашньому насильству та протидії 

торгівлі людьми  

 

530/01.02-01 17.08.2021 Департамент соціального 

захисту населення бласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 
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20. Про внесення змін до розпорядження 

голови облдержадміністрації від 06 жовтня 

2020 року № 564/01.02-01 

 

531/01.02-01 17.08.2021 Управління розвитку 

інфраструктури та 

дорожнього господарства 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

21. Про схвалення проєкту змін до обласного 

бюджету на 2021 рік 

 

532/01.02-01 17.08.2021 Департамент фінансів 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

22. Про надання нецільової матеріальної   

допомоги з нагоди відзначення в області 

30-ї річниці  незалежності України 

 

533/01.02-01 17.08.2021 Департамент соціального 

захисту населення бласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

23. Про присудження обласних премій в галузі 

культури за підсумками 2020 року 

534/01.02-01/210 19.08.2021 Департамент культури та 

туризму обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

24. Про внесення змін до розпорядження 

голови облдержадміністрації від 29 жовтня 

2010 року № 866 

535/01.02-01 19.08.2021 Відділ управління 

персоналом апарату 

облдержадміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 
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25. Про організацію роботи щодо 

інформування про початок або припинення 

діяльності особи,  уповноваженої на 

виконання функцій держави, в 

Тернопільській обласній державній 

адміністрації 

536/01.02-01 21.08.2021 Сектор з питань 

запобігання та виявлення 

корупції апарату 

облдержадміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

26. Про організований початок навчального 

року 2021/2022 в закладах освіти області 

537/01.02-01 21.08.2021 Управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

27. Про статут релігійної організації ПЦУ села 

Гаї Гречинські Тернопільського району у 

новій редакції 

538/01.02-01 25.08.2021 Департамент культури та 

туризму обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

28. Про статут релігійної організації ПЦУ села 

Чистилів Тернопільського району у новій 

редакції 

539/01.02-01 25.08.2021 Департамент культури та 

туризму обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

29. Про затвердження положень про окремі 

структурні підрозділи управління 

документального забезпечення апарату 

Тернопільської обласної державної 

адміністрації 

540/01.02-01 25.08.2021 Управління 

документального 

забезпечення апарату 

облдержадміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 
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30. Про утворення робочої групи з реалізації 

проєкту регіонального розвитку ,,Центр 

розвитку соціального підприємництва”, 

який може реалізовуватися за рахунок 

коштів державного бюджету, отриманих 

від Європейського Союзу 

541/01.02-01 25.08.2021 Управління міжнародного 

економічного 

співробітництва та 

інвестиційних проектів 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

31. Про внесення змін до розпорядження 

голови обласної державної адміністрації 

від  21 серпня 2017 року № 492-од  

542/01.02-01 25.08.2021 Управління 

документального 

забезпечення апарату 

облдержадміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

32. Про утворення комісії для проведення 

перевірки стану режиму секретності в 

Кременецькій районній державній 

адміністрації  

543/01.02-01 26.08.2021 Сектор режимно-

секретної роботи апарату 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

33. Про надання ТОВ                                             

„-АВТОТЕХСЕРВІС-" дозволу на 

встановлення земельного сервітуту 

544/01.02-01 28.08.2021 Юридичне управління 

апарату обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

34. Про склад обласної комісії з проведення 

відбору проєктів з реалізації заходів 

обласної програми „Питна вода 

Тернопілля” на 2021–2025 роки 

545/01.02-01  30.08.2021 Департамент архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального 

господарства та 

енергозбереження 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 



8 

 
35. Про внесення змін до обласної програми 

розвитку малого і середнього 

підприємництва на 2021-2023 роки 

546/01.02-01  30.08.2021 Департамент 

економічного розвитку і 

торгівлі обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

36. Про визнання вантажів  гуманітарною 

допомогою 

547/01.02-01 30.08.2021 Департамент соціального 

захисту населення бласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

37. Про затвердження календарного плану 

заходів щодо проведення днів 

підприємництва в Тернопільській області у 

2021 році  

548/01.02-01 30.08.2021 Департамент 

економічного розвитку і 

торгівлі обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

38. Про затвердження плану роботи 

облдержадміністрації на вересень         

2021  року 

549/01.02-01 30.08.2021 Організаційний відділ 

апарату облдержад-

міністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

 


