ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від ________________ 20 ___ року

м. Тернопіль

№ _________________

Про затвердження плану
роботи облдержадміністрації
на І квартал 2022 року
Відповідно до статей 6 і 13 Закону України ,,Про місцеві державні
адміністрації”, пункту 6 регламенту обласної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації
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1. Затвердити план роботи Тернопільської обласної державної адміністрації
на I квартал 2022 року (додається).
2. Контроль за виконанням плану роботи покласти на заступників голови та
керівника апарату обласної державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.
Голова адміністрації

Володимир ТРУШ

Ігор Дем’янчук
Ігор Гайдук
Віктор Устенко
Володимир Важинський
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Світлана Беспоповцева
Тетяна Стець
Михайло Григор’єв
Сергій Калиняк
Володимир Комінко
Олег Пілярчук
.
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Підписувач Труш Володимир Любомирович
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
____________№______________

№
з/п

ПЛАН РОБОТИ
Тернопільської обласної державної адміністрації на І квартал 2022 року
Зміст заходу
Термін виконання
Відповідальні виконавці
І. Засідання колегії обласної державної адміністрації
облдержадміністрації з порядком

1.

Засідання колегії
денним:
Про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли
до обласної державної адміністрації у 2021 році

січень

2.

Про стан виконання плану заходів з реалізації в області
ІІ етапу Національної стратегії реформування системи
інституційного догляду та виховання дітей на
2017-2026 роки

січень

3.

Про підсумки роботи у сфері оборонної і правоохоронної
роботи, цивільного захисту області за 2021 рік та
визначення основних завдань на 2022 рік

лютий

.

відділ роботи із зверненнями
громадян
апарату
облдержадміністрації
служба у справах дітей та інші
структурні
підрозділи
облдержадміністрації,
районні
державні адміністрації, виконавчі
комітети місцевих рад
керівництво
облдержадміністрації,
департамент з питань оборонної
роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
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4.

Про виконання обласного бюджету за 2021 рік

5.

Про
фінансову
підтримку
виробників
сільськогосподарської продукції з державного та
обласного бюджетів у 2021 році та основні напрями
підтримки сільського господарства області на 2022 рік
Про організацію реалізації Національного плану
вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в
Тернопільській області

6.

лютий
березень

березень

департамент
фінансів
облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
департамент охорони
облдержадміністрації

здоров’я

II. Сесія обласної ради
Сесія обласної ради

згідно з планом
роботи обласної
ради

заступники
голови,
керівник
апарату облдержадміністрації

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

Заходи з відзначення 113-ї річниці від Дня народження
Степана Бандери

1 січня

2.

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

16 січня

керівництво
облдержадміністрації,
департамент культури та туризму,
управління
інформаційної
політики
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації, виконавчі
комітети місцевих рад
департамент культури та туризму
облдержадміністрації
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3.

Заходи з відзначення 103-ї річниці Соборності України

22 січня

4.

Заходи до Дня пам'яті Героїв Крут

29 січня

5.

Заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав та 33-ї річниці виведення військ з
Афганістану

15 лютого

керівництво
облдержадміністрації,
департамент культури та туризму,
управління
інформаційної
політики
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації, виконавчі
комітети місцевих рад
керівництво
облдержадміністрації, управління
молоді, спорту та іміджевих
проектів, департамент культури та
туризму,
управління
інформаційної
політики
та
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації, виконавчі
комітети місцевих рад
керівництво
облдержадміністрації,
департаменти соціального захисту
населення; культури та туризму,
управління
інформаційної
політики
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації, виконавчі
комітети місцевих рад
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6.

Заходи щодо вшанування подвигу учасників Революції
Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні

20 лютого

7.

Заходи з відзначення Міжнародного дня рідної мови

21 лютого

8.

Заходи з відзначення 208-ї річниці від дня народження
Тараса Шевченка

9.

Заходи до Дня українського добровольця

9, 10 березня

14 березня

керівництво
облдержадміністрації,
департамент культури та туризму,
управління
інформаційної
політики
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації, виконавчі
комітети місцевих рад
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
департамент культури та туризму,
управління
інформаційної
політики
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації, виконавчі
комітети місцевих рад
керівництво
облдержадміністрації,
департамент культури та туризму,
управління
інформаційної
політики
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації, виконавчі
комітети місцевих рад
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10.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Відзначення професійних свят та пам’ятних дат

протягом кварталу керівництво облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації, керівники
територіальних
підрозділів
центральних органів виконавчої
влади

ІV. Робота з органами місцевого самоврядування щодо реалізації
ними делегованих повноважень органів виконавчої влади
Проведення обласної державно-громадської операції
січень
служба
у
справах
,,Підліток. Зима. Канікули”
облдержадміністрації
Проведення в населених пунктах області комплексної
лютий
служба
у
справах
державно-громадської операції ,,Діти вулиці. Вокзал”
облдержадміністрації

дітей
дітей

Організаційні заходи щодо відкриття центрів надання протягом кварталу департамент
економічного
адміністративних послуг у Білобожницькій, Заводській та
розвитку
і
торгівлі
Скала-Подільській територіальних громадах
облдержадміністрації
Надання методичних рекомендацій територіальним протягом кварталу департамент
цифрової
громадам щодо розробки проєкту Концепції розвитку
трансформації
цифрових компетентностей жителів територіальної
облдержадміністрації
громади
Проведення штабних навчань із питань територіальної протягом кварталу департамент з питань оборонної
оборони
роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
Проведення вебінарів, Zoom-конференцій для працівників протягом кварталу служба
у
справах
дітей
служб у справах дітей виконавчих органів місцевого
облдержадміністрації
самоврядування
щодо
захисту
прав
дітей
у
територіальних громадах
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7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Забезпечення контролю за виконанням органами ведення
Державного реєстру виборців вимог, передбачених
статтею 22 Закону України ,,Про Державний реєстр
виборців”
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
Співпраця з територіальними громадами та недержавними надавачами соціальних послуг щодо наповнення
реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг
Участь у засіданнях постійних комісій обласної ради з
питань, що належать до компетенції структурного
підрозділу
Забезпечення виконання в межах компетенції обласних
програм ,,Ветеран” на 2020–2024 роки та ,,Турбота” на
2021–2025 роки
Участь у засіданнях сесій обласної ради з питань, що
належать до компетенції структурного підрозділу
Організаційно-методична робота з напрацювання та
підготовки до затвердження обласною радою обласних
цільових програм
Забезпечення проведення регулярних спостережень щодо
несприятливих погодних умов і своєчасне доведення
інформації до місцевих органів виконавчої влади і
населення, попередження про небезпечні явища та
організація оповіщення населення

протягом кварталу

відділ
адміністрування
Державного реєстру виборців
апарату облдержадміністрації

протягом кварталу

відділ
адміністрування
Державного реєстру виборців
апарату облдержадміністрації

протягом кварталу департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації
протягом кварталу керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації
протягом кварталу департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації
протягом кварталу керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації
протягом кварталу керівництво
облдержадміністрації, керівники
структурних
підрозділів
облдержадміністрації
протягом кварталу департамент з питань оборонної
роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
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15.

Організація контролю за своєчасним розглядом звернень протягом кварталу
громадян

16.

Надання методичної допомоги з питань технічної протягом кварталу
інвентаризації захисних споруд цивільного захисту в
області

17.

Підвищення
рівня
професійної
компетентності протягом кварталу
службовців місцевих органів виконавчої влади за
професійними та короткостроковими програмами (за
окремим графіком)
Забезпечення виконання Програми захисту населення і протягом кварталу
територій
області
від
надзвичайних
ситуацій
техногенного та природного характеру на 2018–2022 роки

18.

відділ
роботи із зверненнями
громадян
апарату
облдержадміністрації
департамент з питань оборонної
роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
державний заклад післядипломної
освіти
,,Тернопільський
регіональний центр підвищення
кваліфікації”
департамент з питань оборонної
роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
департамент
архітектури,
містобудування,
житловокомунального господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації
державний архів області

19.

Надання методичної і практичної допомоги органам протягом кварталу
місцевого самоврядування з питань розроблення місцевих
програм енергозбереження

20.

Надання методичної та практичної допомоги з питань протягом кварталу
архівної справи архівним відділам, секторам виконавчих
комітетів місцевих рад
Організація взаємодії місцевих органів виконавчої влади з протягом кварталу відділ
мобілізаційної
роботи
органами місцевого самоврядування щодо виконання
апарату облдержадміністрації
заходів мобілізаційної роботи

21.
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22.

23.

24.
25.

Надання методичної і практичної допомоги органам протягом кварталу
місцевого самоврядування з питань виготовлення
проєктної документації на реконструкцію об’єктів
житлово-комунального господарства та будівельної галузі

департамент
архітектури,
містобудування,
житловокомунального господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації
Фінансування головних розпорядників коштів обласного протягом кварталу департамент
фінансів
бюджету на утримання установ, які фінансуються з
облдержадміністрації
обласного бюджету, трансфертів із державного та
місцевих бюджетів
Надання практичної допомоги з організації роботи із протягом кварталу відділ роботи із зверненнями
зверненнями
громадян
органам
місцевого
громадян
апарату
самоврядування
облдержадміністрації
Участь у засіданнях сесій місцевих рад, їх виконавчих протягом кварталу відповідальні
працівники
(за окремим
органів, в обласних нарадах з питань роботи органів
структурних
підрозділів
місцевого самоврядування і життєдіяльності населення
облдержадміністрації
графіком)
V. Заходи структурних підрозділів облдержадміністрації

1.
2.
3.
4.
5.

Виставка фондових матеріалів до Міжнародного дня
заповідників та національних парків
Книжкова виставка „Державний гімн України – від історії
створення до сучасності” (до 30-річчя затвердження
Державного гімну)
Виставка фондових матеріалів до 110-ї річниці від дня
народження Ярослава Стецька – провідника Організації
Українських Націоналістів
Книжково-ілюстративна виставка до Дня Соборності
України на тему „Соборна Україна – від ідеї до життя”
Міжобласне свято „Збруч – ріка єднання”

11 січня
13-17 січня

департамент культури та туризму
облдержадміністрації
департамент культури та туризму
облдержадміністрації

19 січня

департамент культури та туризму
облдержадміністрації

20 січня

департамент культури та туризму
облдержадміністрації
департамент культури та туризму
облдержадміністрації

22 січня
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6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

Нарада з головними зоотехніками та зоотехнікамиселекціонерами племінних господарств області з питань
ведення селекційно-племінної
роботи і перспектив
розвитку на 2022 рік
Всеукраїнський
конкурс
учнівської
творчості
„Об’єднаймося
ж,
брати
мої”,
присвячений
Шевченківським дням
Засідання експертно-перевірної комісії державного архіву
області
Виставка фондових матеріалів до 104-ї річниці трагедії
під Крутами
Онлайнсемінари на тему: „Екскурсійна діяльність. Роль
гіда у популяризації об’єктів туристичної привабливості”;
„Туристичні маршрути як основний елемент якісного
туристичного продукту”
Нарада з керівниками постачальних організацій щодо
постачання мінеральних та інших видів добрив, насіння і
засобів
захисту
рослин
сільськогосподарським
підприємствам у 2022 році
Нарада з керівниками молокопереробних підприємств
області щодо модернізації виробництва, закупівлі молока
та цінової ситуації на ринку молока і молочних продуктів
Засідання міжвідомчої робочої групи з питань
реформування закладів інституційного догляду та
виховання дітей при обласній державній адміністрації
Презентація книжки Марії Крупи „Сім паломницьких
маршрутів рідними місцями”

27 січня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

28 січня

департамент культури та туризму
облдержадміністрації

28 січня,
25 лютого,
25 березня
29 січня
ІІІ декада січня

державний архів області
департамент культури та туризму
облдержадміністрації
департамент культури та туризму
облдержадміністрації

ІІІ декада січня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

ІІІ декада січня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

ІІІ декада січня

служба
у
справах
облдержадміністрації

січень

дітей

департамент культури та туризму
облдержадміністрації
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15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.
23.

Нарада
з
керівниками
структурних
підрозділів
облдержадміністрації щодо аналізу стану цифрового
розвитку області
Методичний семінар викладачів фортепіанних відділів
мистецьких шкіл області
Підготовка та відкриття мистецької виставки художників
творчого об’єднання „Потік”
Комплексне науково-геологічне обстеження карстового
масиву в межиріччі річок Серет і Тупа, між селами
Касперівці, Блищанка, Ворвулинці, Мишків на наявність
карстових проявів та об’єктів
Засідання обласної молодіжної ради

січень

Конкурс
з
визначення
проєктів,
розроблених
молодіжними та дитячими громадськими організаціями,
для реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка у
2022 році
Конкурс
з
визначення
проєктів
національнопатріотичного виховання, розроблених інститутами
громадянського суспільства, для реалізації яких
надаватиметься фінансова підтримка у 2022 році
Національно-патріотична акція, приурочена до Дня
Героїв Крут

січень

Різдвяна акція ,,Вифлеємський вогонь”

січень

січень
січень
січень

січень

департамент
цифрової
трансформації
облдержадміністрації
департамент культури та туризму
облдержадміністрації
департамент культури та туризму
облдержадміністрації
департамент культури та туризму
облдержадміністрації
управління молоді, спорту та
іміджевих
проектів
облдержадміністрації
управління молоді, спорту та
іміджевих
проектів
облдержадміністрації

січень

управління молоді, спорту та
іміджевих
проектів
облдержадміністрації

січень

управління молоді, спорту та
іміджевих
проектів
облдержадміністрації
управління молоді, спорту та
іміджевих
проектів
облдержадміністрації
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

Надання методичної допомоги новоствореним службам у
справах дітей у територіальних громадах
Обласний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових навчальних дисциплін
Конкурс ,,Учитель року – 2022”

січень

Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних
психологів і соціальних педагогів „Нові технології у новій
школі” у номінації „Просвітницькі програми”
І та ІІ етапи Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук
України
Засідання науково-методичної ради державного архіву
області
Чемпіонат області з футзалу серед ветеранів та учасників
бойових дій, які брали участь в антитерористичній
операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях
Церемонія нагородження кращих спортсменів, тренерів та
фахівців ,,Герої спортивного року Тернопільщини”

січень

Конкурс народних аматорських театрів імені Леся
Курбаса
Всеукраїнська науково-практична конференція на тему
,,Неперервна освіта як засіб професійного зростання”
Нарада з керівниками банківських установ з питань
кредитування у 2022 році сільськогосподарських
підприємств області

січень
січень

служба
у
справах
облдержадміністрації
управління
освіти
і
облдержадміністрації
управління
освіти
і
облдержадміністрації
управління
освіти
і
облдержадміністрації

науки
науки
науки

січень, лютий

управління
освіти
облдержадміністрації

січень, лютий

державний архів області

січень, лютий

управління молоді, спорту та
іміджевих
проектів
облдержадміністрації

січень, лютий

управління молоді, спорту та
іміджевих
проектів
облдержадміністрації
департамент культури та туризму
облдержадміністрації
державний архів області

14-19 лютого
25 лютого
ІІІ декада лютого

і

дітей

науки

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
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35.

Нарада
з
керівниками
сільськогосподарських
підприємств,
фермерських
господарств,
сільськогосподарських кооперативів щодо державної
підтримки галузі у 2022 році
Нарада з питань підсумків роботи харчової і переробної
галузі у 2021 році та основних завдань розвитку галузі на
2022 рік
Засідання круглого столу на тему ,,Основні можливості та
переваги телемедицини в Тернопільській областіˮ

ІІІ декада лютого

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

ІІІ декада лютого

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

лютий

Нарада
з
питання
підсумків
фінансування
сільськогосподарських кооперативів за 2021 рік
Обласний турнір з мініфутболу серед команд ветеранів
війни в Афганістані

лютий

40.

Обласний турнір з мініфутболу серед команд ветеранів
антитерористичної операції на сході України

лютий

41.

Книжково-ілюстративна виставка до 130-річчя від дня
народження Йосифа Сліпого на тему ,,Патріарх Йосип
Сліпий ‒ подвижник духу і віри”
Інструктивно-методична нарада на тему ,,Про підготовку
дитячо-юнацької військово-спортивної гри ,,Сокіл”
(,,Джура)”
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу майстерності
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти
,,Джерело творчості”
Фестиваль фізичних ідей ,,Fest – фізика”

лютий

департамент
цифрової
трансформації
облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
управління молоді, спорту та
іміджевих
проектів
облдержадміністрації
управління молоді, спорту та
іміджевих
проектів
облдержадміністрації
департамент культури та туризму
облдержадміністрації

36.
37.
38.
39.

42.
43.
44.

лютий

лютий

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

лютий

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

лютий

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки
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45.

46.

47.

Засідання обласного конкурсного комітету з перевезення
пасажирів на автобусних маршрутах загального
користування, що не виходять за межі Тернопільської
області
Перевірка організації роботи:
департаменту
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації;
департаменту архітектури, містобудування, житловокомунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
Засідання регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при
обласній державній адміністрації

лютий

лютий
березень
лютий, березень

48.

Командно-штабні тренування з органами управління і
силами територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту щодо пропуску льодоходу,
повеней та паводків

лютий, березень

49.

ІІІ Відкритий конкурс піаністів, приурочений 134-й
річниці від дня народження Василя Барвінського
Обласний конкурс читців Шевченкового слова
„Борітеся ‒ поборете”
Тематична виставка до дня народження Тараса Шевченка
на тему: ,,Кобзарева струна не вмирає”
Виставка, присвячена Дню українського добровольця

4-6 березня

50.
51.
52.

9 березня
9 березня
14 березня

управління
розвитку
інфраструктури та дорожнього
господарства
облдержадміністрації
організаційний відділ спільно з
іншими
структурними
підрозділами
апарату
облдержадміністрації
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
департамент культури та туризму
облдержадміністрації
департамент культури та туризму
облдержадміністрації
департамент культури та туризму
облдержадміністрації
департамент культури та туризму
облдержадміністрації

14

53.

Заходи до Всесвітнього дня поезії

21 березня

54.

Обласний конкурс ,,Творчість юних – 2022”

30 березня

55.

Обласна олімпіада з живопису учнів старших класів
30 березня
,
мистецьких шкіл
Обласний семінар на тему: ,,Медійно-інформаційна
31 березня
грамотність бібліотекаря”
Робочі поїздки в райони області з питань підготовки до ІІІ декада березня
проведення сільськогосподарськими підприємствами
комплексу весняно-польових робіт
Тематична перевірка та надання методичної допомоги
березень
архівному відділу Чортківської районної державної
адміністрації
Нарада з керівниками сільськогосподарських підприємств
березень
щодо стану виплати орендної плати за земельні частки
(паї)
Нарада з питань весняного догляду за багаторічними
березень
плодово-ягідними насадженнями
Засідання історико-краєзнавчої ради державного архіву
березень
області
Обласний фестиваль кобзарського мистецтва „Кобза”
березень

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Засідання ради національно-культурних товариств
національних меншин при облдержадміністрації
Засідання ради церков і релігійних організацій при
облдержадміністрації
Обласні змагання з автомодельного спорту (трасові
моделі)

березень
березень
березень

департамент культури та туризму
облдержадміністрації
департамент культури та туризму
облдержадміністрації
департамент культури та туризму
облдержадміністрації
департамент культури та туризму
облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
державний архів області
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
державний архів області
департамент культури
облдержадміністрації
департамент культури
облдержадміністрації
департамент культури
облдержадміністрації
управління
освіти
облдержадміністрації

та туризму
та туризму
та туризму
і

науки
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66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу ,,Інноваційний
урок фізичної культури”
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої
освіти
V Міжнародна науково-практична конференція „Розвиток
професійної майстерності педагога в умовах нової
соціокультурної реальності”
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівських
колективів екологічної просвіти ,,Земля – наш спільний
дім”
Обласний семінар методистів закладів позашкільної
освіти
Обласні змагання з початкового технічного та спортивнотехнічного моделювання
Обласна науково-практична краєзнавча конференція
національно-патріотичного та військово-патріотичного
спрямування ,,Мій пошук і творчість, моя Україно!”
І та ІІ етапи Всеукраїнських конкурсів фахової
майстерності
серед
учнів
закладів
професійної
(професійно-технічної) освіти
Нарада з питання формування ефективної мережі закладів
загальної середньої освіти області
Організація прийому громадян керівництвом обласної
державної адміністрації

березень

управління
освіти
облдержадміністрації
управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

і

науки

березень

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

березень

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

березень

управління
освіти
облдержадміністрації
управління
освіти
облдержадміністрації
управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

і

науки

і

науки

березень

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

березень

управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
відділ роботи із зверненнями
громадян
апарату
облдержадміністрації

березень

березень
березень

щоденно
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76.

Нарада щодо утримання вулично-дорожньої мережі
області

щовівторка

77.

Засідання атестаційної комісії департаменту охорони
здоров’я
облдержадміністрації
щодо
присвоєння
кваліфікаційної категорії середньому медичному
персоналу
Перевірка стану та готовності до використання за
призначенням систем централізованого оповіщення

щовівторка,
щочетверга

Навчання працівників структурних підрозділів апарату
облдержадміністрації
Засідання комісії з попереднього розгляду документації із
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
надання дозволу на її виготовлення, матеріалів
погодження місця розташування об’єктів, встановлення
ставок орендної плати та питань купівлі-продажу
земельних ділянок державної власності
Формування переліку нормативних документів, за якими
вимагається подання інформацій органам влади вищого
рівня
Засідання спостережної комісії при обласній державній
адміністрації

щомісяця

78.

79.
80.

81.
82.

щосереди

щомісяця

щомісяця
щомісяця

управління
розвитку
інфраструктури та дорожнього
господарства
облдержадміністрації
департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації
департамент з питань оборонної
роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
відділ управління персоналом
апарату облдержадміністрації
юридичне управління апарату
облдержадміністрації

управління
документального
забезпечення
апарату
облдержадміністрації
департамент з питань оборонної
роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
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83.
84.
85.
86.

87.
88.

89.

90.
91.

Фінальні змагання ХХV Спортивних ігор школярів протягом кварталу
Тернопільщини

управління молоді, спорту та
іміджевих
проектів
облдержадміністрації
Спортивні ігри серед закладів професійної (професійно- протягом кварталу управління молоді, спорту та
технічної) освіти
іміджевих
проектів
облдержадміністрації
Студентські спортивні ігри Тернопільщини серед закладів протягом кварталу управління молоді, спорту та
вищої освіти
іміджевих
проектів
облдержадміністрації
Наради за участю керівників сільськогосподарських протягом кварталу департамент
агропромислового
підприємств
та
фермерських
господарств,
розвитку облдержадміністрації
територіальних громад області щодо реалізації земельної
реформи
Моніторинг основних виробничих показників галузі протягом кварталу департамент
агропромислового
тваринництва
розвитку облдержадміністрації
Збір та узагальнення інформації щодо укладання протягом кварталу департамент
агропромислового
форвардних контрактів на поставку зерна урожаю
розвитку облдержадміністрації
2021 року Аграрним фондом Державної продовольчозернової корпорації України
Нарада з питань впровадження у виробництво протягом кварталу департамент
агропромислового
сільськогосподарськими товаровиробниками області
розвитку облдержадміністрації
районованих високоврожайних та перспективних сортів
сільськогосподарських культур
Онлайн семінари з головами територіальних громад щодо протягом кварталу департамент
агропромислового
популяризації створення сімейних молочних ферм
розвитку облдержадміністрації
Виставка на тему: „Calliope Austria: жінки в суспільстві, протягом кварталу управління
міжнародного
культурі та науці” за підтримки Посольства Республіки
економічного співробітництва та
Австрії в Україні та Почесного консульства Республіки
інвестиційних
проектів
Австрії у Львові
облдержадміністрації
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92.

93.

94.

95.

96.

97.

Міжрегіональний українсько-турецький бізнес-форум за
участі Почесного консула України в провінції Чанаккале
Турецької Республіки, членів Асоціації підприємців та
бізнесменів провінції Чанаккале, торгово-промислової
палати та Товарної біржі провінції Чанаккале,
представників бізнесу області
Презентація
підручника
„Українська
мова
для
турецькомовних студентів. Базовий рівень” та передача
його Українському Товариству Взаємодопомоги в
Стамбулі в рамках партнерства облдержадміністрації в
українсько-турецькому гуманітарному проєкті
Наради з реципієнтами великих інфраструктурних
проєктів
в
рамках
програми
прикордонного
співробітництва Європейського інструменту сусідства
„Польща – Білорусь – Україна 2021-2027”, що
реалізовуються в області, бенефіціаром за якими виступає
облдержадміністрація
Організаційно-комунікаційні заходи з представниками
територіальних громад з актуальних питань розвитку
зовнішньоекономічної та грантової діяльності

протягом кварталу

управління
міжнародного
економічного співробітництва та
інвестиційних
проектів
облдержадміністрації

протягом кварталу

управління
міжнародного
економічного співробітництва та
інвестиційних
проектів
облдержадміністрації

протягом кварталу

управління
міжнародного
економічного співробітництва та
інвестиційних
проектів
облдержадміністрації

протягом кварталу

управління
міжнародного
економічного співробітництва та
інвестиційних
проектів
облдержадміністрації
Оцінка стану покриття та підключення соціальних протягом кварталу департамент
цифрової
об’єктів регіону до широкосмугового інтернету за
трансформації
допомогою волоконно-оптичної технології зі швидкістю
облдержадміністрації
від 100 Мбіт/с
Погодження поточних індивідуальних технологічних протягом кварталу управління екології та природних
нормативів використання питної води
ресурсів облдержадміністрації
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98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.

105.

Засідання консультативної ради з питань охорони протягом кварталу департамент культури та туризму
культурної спадщини при департаменті культури та
облдержадміністрації
туризму облдержадміністрації
Засідання координаційної ради з питань безпеки протягом кварталу управління
розвитку
дорожнього руху на автомобільному транспорті в області
інфраструктури та дорожнього
господарства
облдержадміністрації
Надання
методично-консультаційних
послуг протягом кварталу департамент культури та туризму
представникам туристичної галузі щодо здійснення
облдержадміністрації
туристичної діяльності
Обстеження та фотофіксація історичних об’єктів на протягом кварталу департамент культури та туризму
предмет можливості їх внесення до Переліку об’єктів
облдержадміністрації
культурної спадщини
Засідання
атестаційної
комісії
з
присвоєння протягом кварталу департамент охорони здоров’я
кваліфікаційної категорії лікарям
облдержадміністрації
Підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів
протягом кварталу управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
Збір матеріалів для роботи видавничої ради
протягом кварталу управління
інформаційної
політики
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації
Організація теле- та радіоефірів за участю голови, протягом кварталу управління
інформаційної
заступників голови, керівників структурних підрозділів
політики
та
комунікацій
з
облдержадміністрації
громадськістю
облдержадміністрації
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106. Засідання обласної комісії у справах альтернативної протягом кварталу департамент з питань оборонної
(невійськової) служби
роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
107. Засідання обласної атестаційної комісії з присвоєння протягом кварталу управління молоді, спорту та
кваліфікаційних категорій тренерам-викладачам
іміджевих
проектів
облдержадміністрації
108. Наради з питань проведення чемпіонатів області з протягом кварталу управління молоді, спорту та
олімпійських та неолімпійських видів спорту
іміджевих
проектів
облдержадміністрації
109. Участь в археологічних, краєзнавчих, фольклорних, протягом кварталу департамент культури та туризму
пам’яткоохоронних експедиціях на території області
облдержадміністрації
110. Забезпечення контролю за виконанням завдань, протягом кварталу управління
документального
визначених протокольними дорученнями за результатами
забезпечення
апарату
нарад при голові облдержадміністрації
облдержадміністрації
111. Внесення змін до переліку нерухомих пам’яток протягом кварталу департамент культури та туризму
Тернопільської області (об’єкти археології, історії,
облдержадміністрації
монументального мистецтва)
112. Мультимедійний та технічний супровід нарад, засідань, протягом кварталу управління
документального
круглих
столів,
зустрічей,
що
проводяться
забезпечення
апарату
облдержадміністрацією
облдержадміністрації
113. Супроводження
роботи
системи
електронного протягом кварталу управління
документального
документообігу (АСКОД) в обласній та районних
забезпечення
апарату
державних адміністраціях
облдержадміністрації
114. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги протягом кварталу департамент соціального захисту
при обласній державній адміністрації
населення облдержадміністрації
115. Засідання обласної тристоронньої соціально-економічної протягом кварталу департамент соціального захисту
ради
населення облдержадміністрації

21

116. Робочі поїздки до територіальних громад області з питань
організації створення в області сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, фермерських господарств і
впровадження ринку землі
117. Засідання комісії для підготовки висновку щодо
доцільності надання дозволів на право користування
пільгами з оподаткування
118. Засідання комісії з визнання та встановлення статусу
учасника бойових дій-добровольця
119. Виїзд для огляду завершальних робіт на об’єктах
будівництва та введення їх в експлуатацію
120. Проведення охоронних досліджень пам’яток археології,
яким загрожує руйнація
121. Здійснення контролю за своєчасністю виконання
відділами ведення Державного реєстру виборців області
основних організаційних заходів з підготовки та
проведення місцевих виборів
122. Представлення інтересів обласної державної адміністрації
в судах
123. Представлення туристичного потенціалу Тернопільської
області на всеукраїнських та міжнародних туристичних
виставках
124. Засідання обласної комісії з присвоєння спортивних
розрядів з різних видів спорту

протягом кварталу департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
протягом кварталу департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації
протягом кварталу департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації
протягом кварталу управління
капітального
будівництва облдержадміністрації
протягом кварталу департамент культури та туризму
облдержадміністрації
протягом кварталу відділ
адміністрування
(у випадку
Державного реєстру виборців
апарату облдержадміністрації
призначення)
протягом кварталу юридичне управління апарату
облдержадміністрації
протягом кварталу департамент культури та туризму
облдержадміністрації

протягом кварталу управління молоді, спорту та
іміджевих
проектів
облдержадміністрації
125. Виїзд для огляду та ознайомлення з будівництвом протягом кварталу управління
капітального
об’єктів, які реалізуються в рамках програми „Велике
будівництва облдержадміністрації
будівництво”
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126. Перевірка
стану
військового
військовозобов’язаних в області

127.

128.
129.

130.

131.
132.

133.

обліку протягом кварталу департамент з питань оборонної
роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
Надання практичної та методичної допомоги фізичним та протягом кварталу управління
розвитку
юридичним особам щодо отримання дозволу для
інфраструктури та дорожнього
розміщення рекламних засобів поза межами населених
господарства
пунктів області
облдержадміністрації
Здійснення попереднього розгляду документів, що протягом кварталу відділ забезпечення діяльності
надходять на ім'я керівництва обласної державної
керівництва
апарату
адміністрації, підготовка проєктів резолюцій
облдержадміністрації
Моніторинг
стану
експлуатаційного
утримання протягом кварталу управління
розвитку
автомобільних доріг загального користування
інфраструктури та дорожнього
господарства
облдержадміністрації
Участь у проведенні габаритно-вагового контролю протягом кварталу управління
розвитку
вантажних транспортних засобів
інфраструктури та дорожнього
господарства
облдержадміністрації
Наради з питань проведення спортивно-масових заходів
протягом кварталу управління молоді, спорту та
іміджевих
проектів
облдержадміністрації
Моніторинг стану безпеки дорожнього руху на протягом кварталу управління
розвитку
автомобільних дорогах області
інфраструктури та дорожнього
господарства
облдержадміністрації
Наради за хірургічним, терапевтичним, педіатричним та протягом кварталу департамент охорони здоров’я
іншими напрямами з лікарями області
облдержадміністрації
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134. Аналіз темпів проведення ремонтних робіт
автомобільних дорогах державного значення області
135.

136.

137.
138.

139.
140.
141.
142.

на протягом кварталу управління
розвитку
інфраструктури та дорожнього
господарства
облдержадміністрації
Засідання комісії з розгляду реєстрів погодження протягом кварталу департамент
економічного
позичальників на часткове відшкодування відсоткових
розвитку
і
торгівлі
ставок за кредитами банків для суб’єктів малого та
облдержадміністрації
середнього підприємництва
Сприяння у розробленні та впровадженні нових протягом кварталу департамент культури та туризму
туристичних маршрутів історико-краєзнавчої, історикооблдержадміністрації
релігієзнавчої, молодіжної, природничої та іншої
тематики, у тому числі транскордонних туристичних
маршрутів
Організація
робіт
забезпечення
робіт
щодо протягом кварталу управління
капітального
експлуатаційного утримання автомобільних доріг
будівництва облдержадміністрації
загального користування місцевого значення
Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення протягом кварталу департамент
економічного
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм
розвитку
і
торгівлі
та проєктів регіонального розвитку, що можуть
облдержадміністрації
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку
Засідання науково-технічних рад установ природно- протягом кварталу управління екології та природних
заповідного фонду
ресурсів облдержадміністрації
Здійснення технічного нагляду на об’єктах будівництва та протягом кварталу управління
капітального
здача їх в експлуатацію
будівництва облдержадміністрації
Засідання громадської ради при управлінні екології та протягом кварталу управління екології та природних
природних ресурсів облдержадміністрації
ресурсів облдержадміністрації
Підготовка та проведення конкурсів на зайняття протягом кварталу відділ управління персоналом
вакантних посад державних службовців
апарату облдержадміністрації
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143 Засідання робочої групи щодо вирішення в області протягом кварталу департамент
економічного
проблемних питань малого та мікробізнесу
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації
144. Здійснення правової експертизи проєктів розпоряджень, протягом кварталу юридичне управління апарату
доручень голови облдержадміністрації, договорів,
облдержадміністрації
ініціативних листів
145. Засідання комісії з питань контролю за розрахунками за протягом кварталу департамент
архітектури,
спожиті енергоносії
містобудування,
житловокомунального господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації
146. Організаційне забезпечення проведення спортивних протягом кварталу управління молоді, спорту та
змагань з різних видів спорту
іміджевих
проектів
облдержадміністрації
147. Засідання Ради підтримки учасників антитерористичної протягом кварталу департамент соціального захисту
операції при обласній державній адміністрації
населення облдержадміністрації
148. Засідання громадської ради при облдержадміністрації
протягом кварталу управління
інформаційної
політики
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації
149. Засідання комісії щодо попереднього розгляду питань, протягом кварталу відділ управління персоналом
пов’язаних з нагородженням державними нагородами
апарату облдержадміністрації
України
150. Огляди, публікації, експонування документальних протягом кварталу державний архів області
виставок з відзначення пам’ятних та ювілейних дат
151. Сприяння у врегулюванні конфлікту інтересів в апараті та протягом кварталу сектор з питань запобігання та
структурних підрозділах облдержадміністрації, в разі
виявлення
корупції
апарату
облдержадміністрації
його виникнення або виявлення, відповідно до вимог
чинного законодавства
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152. Організаційно-методична підготовка до проведення
фольклорно-мистецьких свят, фестивалів, виставок,
конкурсів, ювілеїв у закладах культури
153. Засідання комісій, робочих груп, рад, організаційних
комітетів та інших консультативно-дорадчих органів
облдержадміністрації (згідно із затвердженими планами
роботи)
154. Засідання колегій структурних підрозділів обласної
державної адміністрації (за окремими планами згідно з
положеннями
про
структурні
підрозділи
облдержадміністрації)
155. Організація роботи „гарячих” телефонних ліній обласної
державної адміністрації
166. Організація та проведення брифінгів, пресконференцій за
участю
голови
та
заступників
голови
облдержадміністрації

протягом кварталу
(за окремим
планом)
протягом кварталу

департамент культури та туризму
облдержадміністрації спільно з
райдержадміністраціями
керівництво
облдержадміністрації, керівники
структурних
підрозділів
облдержадміністрації
протягом кварталу керівництво
облдержадміністрації, структурні
підрозділи облдержадміністрації
протягом кварталу відділи роботи із зверненнями
(за окремим
громадян; забезпечення діяльності
керівництва
апарату
графіком)
облдержадміністрації
протягом кварталу управління
інформаційної
політики
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації
протягом кварталу управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

167. Здійснення управління та регулювання у сфері охорони і
використання природних ресурсів, тваринного і
рослинного світу, територій та об’єктів природнозаповідного фонду
168. Організаційна робота з виконання завдань, заходів, протягом кварталу
доручень, визначених нормативно-правовими актами
законодавства, Президента України, Кабінету Міністрів
України, Верховної Ради України, інших центральних
органів виконавчої влади, обласної ради

керівництво
облдержадміністрації, керівники
структурних
підрозділів
облдержадміністрації
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169. Обласні культурно-масові заходи, академії, науково- протягом кварталу керівники структурних підрозділів
(за окремим
практичні конференції, ювілеї, свята, фестивалі,
облдержадміністрації
виставки, конкурси, акції, місячники, ігри, огляди,
планом)
марафони, змагання, олімпіади, зустрічі за „круглим
столом”, семінари-тренінги, тематичні лекції
170. Наповнення та поновлення сторінки новин офіційного протягом кварталу управління
інформаційної
вебсайту облдержадміністрації
політики
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації
171. Організаційні заходи з підготовки до представлення протягом кварталу керівники структурних підрозділів
(за окремим
потенціалу області у міжнародних, регіональних,
облдержадміністрації
всеукраїнських, обласних виставках, конференціях,
планом)
ярмарках, фестивалях, форумах, асамблеях у рамках
міжрегіонального співробітництва області
VI. Закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення сесії обласної ради,
розпорядження голови облдержадміністрації, хід виконання яких контролюватиметься у І кварталі 2022 року
№
з/п
1.

2.

Назва документа

Дата виконання

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня
2020 р. № 211 „Про запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2021 р. № 29 (пункт 4 „Щодо протидії
незаконному обігу пального”)

щодня

до 2 січня,
2 лютого,
2 березня

Відповідальний
за подання інформації
департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації
департамент
архітектури,
містобудування,
житловокомунального господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня
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”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
17 березня 2021 р. № 254-р „Деякі питання оптимізації
мережі
та
функціонування
центрів
надання
адміністративних послуг”
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня
2021 р. № 299 ,,Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196 ,,Деякі
питання державного фонду регіонального розвитку”
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2021 р. № 97 (пункт 7 „Щодо створення
робочих місць і працевлаштування безробітних під час
реалізації загальнодержавних цільових (регіональних)
інвестиційних та інших програм і проектів”)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня
2021 р. № 1363-р „Про схвалення Стратегії екологічної
безпеки та адаптації до зміни клімату на період до
2030 року”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 січня
2020 р. № 111-р „Про затвердження плану заходів щодо
реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної
допомоги”

до 5 і 20 січня,
5 і 20 лютого,
5 і 20 березня

департамент охорони
облдержадміністрації

здоров’я

до 5 січня

департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації

до 5 січня

департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації

до 5 і 20 січня,
5 і 20 лютого,
5 і 20 березня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 5 січня

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

до 10 січня

департамент охорони
облдержадміністрації

здоров’я
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9.

10.
11.

12.

13.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня
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”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 серпня
2020 р. № 1008-р „Про затвердження плану заходів з
реформування системи шкільного харчування”
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”
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада
2020 р. № 1180 ,,Деякі питання надання при народженні
дитини одноразової натуральної допомоги ,,пакунок
малюка”
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

департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації

до 10 січня

управління
освіти
облдержадміністрації

до 10 січня

департамент охорони
облдержадміністрації

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

і

науки
здоров’я

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації
управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

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”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня
2020 р. № 1668-р „Про затвердження плану заходів з
реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і
здорового освітнього середовища у новій українській
школі на 2021 рік”
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2020 р. № 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”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 лютого
2021 р. № 84-р „Про затвердження плану заходів щодо
підтримки сфери культури, охорони культурної
спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму”
Постанова Кабінету Міністрів України від 7 квітня
2021 р. № 326 „Про затвердження Положення про
соціальний проект „Активні парки – локації здорової
України”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 серпня
2021 р. № 883-р „Про затвердження плану заходів на
2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із
створення безбар’єрного простору в Україні на період до
2030 року”

до 10 січня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 10 січня

управління
освіти
облдержадміністрації

до 10 січня,
10 лютого,
10 березня

департамент
облдержадміністрації

до 10 січня

департамент культури та туризму
облдержадміністрації

до 10 січня

управління молоді, спорту та
іміджевих
проектів
облдержадміністрації

до 10 січня

департамент
архітектури,
містобудування,
житловокомунального господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації

і

науки

фінансів

30

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня
до 10 і 20 січня,
10 лютого,
2021 р. № 845 ,Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 206 ,,Питання
10 березня
забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали
участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 вересня
до 10 січня
2021 р. № 1069-р „Про затвердження плану заходів з
розвитку широкосмугового доступу до Інтернету на
2021-2022 роки”
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України до 10, 20, 30 січня,
від 15 листопада 2021 р. № 136 (пункт 3.2 щодо 10, 20, 28 лютого,
активізації діяльності міжвідомчих регіональних робочих 10, 20, 30 березня
груп з метою боротьби із нелегальним обігом і
роздрібною торгівлею пальним)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня
до 10 січня,
10 лютого,
2021 р. № 1662-р „Про розподіл резерву коштів освітньої
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у
10 березня
2021 році та перерозподіл деяких видатків державного
бюджету і надання кредитів з державного бюджету,
передбачених Міністерству освіти і науки на 2021 рік”
Указ Президента України від 30 вересня 2019 року
до 15 січня
№ 721/2019 „Про деякі питання забезпечення прав та
законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, розвитку та підтримки
сімейних форм виховання дітей”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
до 15 січня
27 листопада 2019 р. № 1335-р „Про затвердження плану
заходів з реалізації Національної стратегії реформування
системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року”

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

департамент
трансформації
облдержадміністрації

цифрової

департамент
архітектури,
містобудування,
житловокомунального господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 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”
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня
2021 р. № 853 „Деякі питання надання субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення
комплексних планів просторового розвитку територій
територіальних громад”
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня
2021
р.
№
817
„Деякі
питання
реалізації
експериментального
проекту
з
організації
в
територіальних громадах соціальної роботи із сім’ями та
дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або
перебувають у складних життєвих обставинах”
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня
2020 р. № 744 ,,Деякі питання реалізації пілотного
проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги
„пакунок малюка”
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”
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня
2020 р. № 1371 „Про продовження строку виконання
Державної цільової соціальної програми розвитку
фізичної культури і спорту на період до 2020 року”

до 15 січня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 15 січня,
15 лютого,
15 березня

департамент
архітектури,
містобудування,
житловокомунального господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації
департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 15 січня

до 25 січня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 29 січня

департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації

до 30 січня

управління молоді, спорту та
іміджевих
проектів
облдержадміністрації
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 лютого
2020 р. № 192 „Про реалізацію експериментального
проекту
з
проведення
капітального
ремонту
автомобільних доріг загального користування”
Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня
2021 р. № 281 „Про внесення змін до Порядку та умов
надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на створення навчально-практичних центрів
сучасної професійної (професійно-технічної) освіти”
Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня
2021 р. № 579 ,,Про затвердження Державної цільової
соціальної
програми
,,Молодь
України”
на
2021-2025 роки та внесення змін до деяких актів Кабінету
Міністрів України”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня
2021 р. № 615 „Деякі питання забезпечення дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа житлом та підтримки малих групових будинків”
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня
2021 р. № 673 „Про затвердження Державної цільової
соціальної
програми
національно-патріотичного
виховання на період до 2025 року та внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2020 р. № 1659-р „Про затвердження плану основних
заходів цивільного захисту на 2021 рік”

до 31 січня

до 1 лютого

управління
регіонального
розвитку
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації

до 1 лютого

управління молоді, спорту та
іміджевих
проектів
облдержадміністрації

до 1 лютого,
1 березня,
1 квітня

служба
у
справах
облдержадміністрації

до 1 лютого

управління молоді, спорту та
іміджевих
проектів
облдержадміністрації

до 10 лютого

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

дітей
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38.

39.

40.

41.
42.

43.

44.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня
2021 р. № 320-р „Про затвердження плану заходів щодо
популяризації природничих наук та математики до
2025 року”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня
2019 р. № 355-р „Про затвердження плану заходів щодо
реалізації Концепції реформування системи забезпечення
населення культурними послугами”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 червня
2020 р. № 703-р „Про затвердження плану заходів з
реалізації ІI етапу Національної стратегії реформування
системи інституційного догляду та виховання дітей на
2017-2026 роки”
Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня
2021 р. № 339 „Деякі питання розвитку системи екстреної
медичної допомоги у 2021 році”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 квітня
2021 р. № 285-р „Про затвердження Національного плану
дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на
період до 2025 року”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 лютого
2019 р. № 120-р „Про схвалення Стратегії розвитку
національної системи крові на період до 2022 року та
затвердження плану заходів щодо її реалізації”
Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня
2020 р. № 450 „Деякі питання надання соціальних послуг
шляхом соціального замовлення”

до 10 лютого

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

до 15 лютого

департамент культури та туризму
облдержадміністрації

до 15 лютого

служба
у
справах
облдержадміністрації

до 15 лютого

департамент охорони
облдержадміністрації

до 15 лютого

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 1 березня

департамент охорони
облдержадміністрації

до 1 березня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

дітей

здоров’я

здоров’я
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45.

46.

47.

48.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня
2021 р. № 1617-р ,,Про затвердження плану заходів з
реалізації
Стратегії
людського
розвитку
на
2021-2023 роки”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня
2020 р. № 1585-р „Про затвердження плану заходів з
реалізації першого етапу (до 2022 року) Стратегії
популяризації української мови до 2030 року “Сильна
мова – успішна держава”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 лютого
2021 р. № 112-р „Про затвердження плану заходів із
вшанування подвигу учасників Революції Гідності та
увічнення
пам’яті
Героїв
Небесної
Сотні
на
2021-2025 роки”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 квітня
2021 р. № 321-р „Про затвердження плану заходів з
реалізації Національної транспортної стратегії України на
період до 2030 року”

Керівник апарату адміністрації
Тетяна Стець
Михайло Григор’єв

до 1 березня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 15 березня

департамент культури та туризму
облдержадміністрації

до 15 березня

управління
інформаційної
політики
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації

до 31 березня

управління
регіонального
розвитку
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації
Світлана БЕСПОПОВЦЕВА

