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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації

№
з/п

ПЛАН РОБОТИ
Тернопільської обласної державної адміністрації на лютий 2020 року
Зміст заходу
Термін
Відповідальні виконавці
виконання
І. Колегія обласної державної адміністрації

1.

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним:
1. Звіт про виконання обласного бюджету за 2019 рік.
2. Про стан освоєння коштів державного фонду
регіонального розвитку, що виділялися на реалізовувалися
проєктів у 2019 році.

26 лютого

департамент фінансів облдержадміністрації
управління капітального будівництва
облдержадміністрації

II. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

ІІІ декада

керівництво облдержадміністрації

III. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат
1. Обласний етап конкурсу ,,Учитель року”

2-3 лютого

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки
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2. Участь у заходах із відзначення Дня вшанування учасників
15 лютого
бойових дій на території інших держав та 31-річниці
виведення військ з Афганістану
3. Вечір пам’яті „Сотня Небесна над скорбним Майданом ще
19 лютого
й досі кружляє в святих небесах” до Дня Героїв Небесної
Сотні
4. Вистава Б. Мельничука за творами Б. Лепкого „Мазепа” до
20 лютого
Дня Героїв Небесної Сотні
5. Нагородження кращих спортсменів, тренерів та фахівців у
20 лютого
номінації ,,Герої спортивного року Тернопільщини - 2019”
6. Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят:
Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями
4 лютого
Всесвітній день радіо

13 лютого

День вшанування учасників бойових дій на території інших
держав

15 лютого

Річниця затвердження Державного Герба України

19 лютого

День Героїв Небесної Сотні

20 лютого

Міжнародний день рідної мови

21 лютого

департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації
управління культури облдержадміністрації
управління культури облдержадміністрації
управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
відділ взаємодії із засобами масової
інформації облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації

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

Презентація потенціалу області в рамках форуму ,,Європа –

4-5 лютого

управління міжнародного співробітництва
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

Україна” в місті Жешув Підкарпатського воєводства
Засідання обласної комісії з атестації тренерів (тренерів –
викладачів ) та присвоєння кваліфікаційних категорій
Засідання експертно-перевірної комісії
Засідання
координаційної
ради
щодо
реалізації
Національної стратегії з оздоровчої рухової активності на
період до 2025 року ,,Рухова активність-здоровий спосіб
життя-здорова нація”
Засідання організаційного комітету щодо проведення
заходів з нагоди вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні
Нарада за результатами розгляду на засіданні колегії
обласної державної адміністрації 29 січня 2020 року
питання про стан освоєння у 2019 році субвенції
державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток
інфраструктури об’єднаних територіальних громад області
Засідання
національно-комунальних
товариств
національних меншин при облдержадміністрації

Засідання комісії з питань визначення статусу ветеранів
ОУН, УПА та гарантії їх соціального захисту на території
області
9. Нарада із керівниками місцевих органів управління освітою
з питань Закону України ,,Про повну загальну середню
освіту”
10. Нарада з питання організації розроблення і затвердження
перспективного плану формування територій громад
області
11. Зустрічі
підприємців
області
з
представниками
Громадської Організації „Українсько-Арабська Ділова
Рада” у форматі B2B перемовин
8.

15 лютого
21 лютого
26 лютого

І декада
І декада

ІІ декада
ІІ декада
ІІ декада

та фандрайзингу облдержадміністрації
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
державний архів області
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації

управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації

ІІ декада

управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації

III декада

управління міжнародного співробітництва
та фандрайзингу облдержадміністрації
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12. Організація візиту делегації Люблінського воєводства в
Тернопільську область
13. Засідання регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній
державній адміністрації
14. Засідання регіональної комісії з питань евакуації при
обласній державній адміністрації
15. Нарада з питання організації проведення моніторингу
Генеральної схеми планування території України в області
16. Засідання регіональної ради з питань розвитку професійної
освіти при облдержадміністрації
17. Засідання Громадської ради при управлінні екології та
природних ресурсів облдержадміністрації
18. Нарада щодо утримання вулично-дорожньої мережі області

III декада
III декада
III декада
ІІІ декада
ІІІ декада
ІІІ декада
щоп’ятниці

управління міжнародного співробітництва
та фандрайзингу облдержадміністрації
управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації
управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації
управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління екології та природних ресурсів
облдержадміністрації
управління
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

19. Засідання
регіональної
ради
підприємців
при
протягом
облдержадміністрації
місяця
20. Засідання комісії з розгляду реєстрів погодження
протягом
позичальників на часткове відшкодування відсоткових місяця при
ставок за кредитами банків для суб’єктів малого та
потребі
середнього підприємництва
21. Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення
протягом
департамент економічного розвитку і
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та місяця при торгівлі облдержадміністрації
проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися
потребі
за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку
22. Засідання ліцензійної комісії з питань видачі ліцензій на
в міру
управління
житлово-комунального
провадження господарської діяльності з теплопостачання, поступлення господарства
та
енергозбереження
водопостачання
та
водовідведення
суб’єктами
облдержадміністрації
господарювання
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23. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги
при облдержадміністрації
24. Засідання комісії з визнання та встановлення статусу
учасника бойових дій-добровольця антитерористичної
операції
25. Засідання регіональної комісії з визначення статусу осіб,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та
інших категорій громадян

за потребою
за потребою
за потребою

департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації
департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації
департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

2.

3.

4.

Надання методичної роботи щодо проведення корегування
плану цивільного захисту Тернопільської області на
особливий період та плану евакуації
Надання організаційно-методичної допомоги з виїздами на
місця щодо підготовки проєктів за кошти субвенції
державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток
інфраструктури об’єднаних територіальних громад
Надання організаційно-методичної допомоги органам
місцевого самоврядування з питань розроблення
(оновлення) містобудівної документації та виготовлення
проєктної документації на будівництво об'єктів
Надання консультаційно-методичної допомоги органам
місцевого самоврядування з питань добровільного
об’єднання територіальних громад та приєднання громад
до існуючих об’єднаних територіальних громад

протягом
місяця

управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації

протягом
місяця за
окремим
графіком
протягом
місяця

управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації

протягом
місяця

управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації

управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації

VI. Засідання колегій департаментів, управлінь облдержадміністрації, інших обласних організацій
1.

Засідання колегії
управління охорони
облдержадміністрації з порядком денним:

здоров’я

28 лютого

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я
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2.

3.

1. Про підсумки діяльності закладів охорони здоров’я
за 2019 рік та заходи щодо покращення розвитку галузі
охорони здоров’я у 2020 році.
2. Про затвердження програми соціально-економічного
розвитку охорони здоров’я області на 2020 рік.
3. Про хід виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 30 травня 2018 № 453 „Про затвердження
Державної соціальної програми „Національний план дій
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період
до 2021 року”.
3. Про стан охорони праці, безпеки руху автотранспорту та
протипожежного захисту об’єктів у закладах охорони
здоров’я області за 2019 рік.
Засідання
колегії
служби
у
справах
дітей
облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про соціально-правовий захист дітей за підсумками
2019 року.
2. Про підсумки роботи Центру соціально-психологічної
реабілітації
дітей
служби
у
справах
дітей
облдержадміністрації у
2019 році.
3. Про ведення електронного обліку дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей, які
опинилися у складних життєвих обставинах (Єдина
інформаційно-аналітичної система „Діти”).
4. Про стан виконавської дисципліни служб у справах дітей
щодо виконання завдань, визначених актами Президента
України,
Кабінету
Міністрів
України,
голови
облдержадміністрації з питань соціально-правового захисту
дітей.
Засідання колегії управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації з порядком денним:

ІІ декада

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

ІІІ декада

управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації

8

4.

5.

1. Про виконання плану основних заходів цивільного
захисту у 2019 році та визначення основних завдань у сфері
цивільного захисту на 2020 рік.
2. Про виконання плану дій органів управління цивільного
захисту, місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування щодо підготовки до пропуску
льодоходу, повені та паводків у 2020 році та підготовку
органів управління територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ до
реагування на надзвичайні ситуації, пов’язаних з
пропуском льодоходу, повені та паводків у весняно-літній
період 2020 року.
Засідання колегії державного архіву області з порядком
денним:
1. Про підсумки виконання архівними установами області
плану розвитку архівної справи за 2019 рік та їх завдання
на 2020 рік.
2. Про стан збереження документів Національного
архівного фонду в державному архіві Тернопільської
області
та
архівних
відділах,
секторах
райдержадміністрацій.
Засідання
колегії
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про підсумки реалізації у 2019 році обласної програми
впровадження Української Хартії вільної людини на
2017-2020 роки.
2. Про виконання заходів обласної програми розвитку та
підвищення якості професійної освіти на 2018-2022 роки у
2019 році.
3. Про підсумки роботи із зверненнями громадян, які
надійшли в управління освіти і науки облдержадміністрації
за 2019 рік.

ІІІ декада

Державний архів області

ІІІ декада

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки
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4. Про виконання рішення колегії управління освіти і науки
облдержадміністрації від 20 червня 2019 року
(протокол № 3) ,,Про стан екологічної освіти та
природоохоронної роботи у закладах та установах освіти
Тернопільської області”.
VII. Робота з кадрами
1.

Навчання працівників апарату облдержадміністрації

2.

Навчання в Тернопільському регіональному центрі
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ та
організацій (за окремим планом):

ІІІ декада

- працівників департаменту агропромислового розвитку
5 лютого
обласної державної адміністрації
- керуючих справами (їх заступників), начальників та
6 лютого
спеціалістів організаційних відділів виконавчих апаратів
районних рад, рад об’єднаних територіальних громад
- працівників
районних державних адміністрацій,
11 лютого
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
об’єднаних територіальних громад, відповідальних за
сферу культури, працівників управління культури обласної
державної адміністрації
- працівників департаменту агропромислового розвитку 12 лютого
обласної державної адміністрації
- бухгалтерів сільських, селищних та міських рад, рад 17-21 лютого
об’єднаних територіальних громад та їх структурних
підрозділів

Віталій Сікіринський, відділ управління
персоналом апарату облдержадміністрації
Тернопільський
регіональний
центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади,
органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ
і
організацій
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- працівників економічних підрозділів районних державних
адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, об’єднаних територіальних громад,
управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу
обласної державної адміністрації на тему: „Промоція
території як запорука локального економічного зростання”
- начальників відділів з питань призначення державних
соціальних допомог, грошових виплат та компенсацій
управлінь соціального захисту населення районних
державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення
- працівників департаменту економічного розвитку і
торгівлі обласної державної адміністрації (начальників
відділів, їх заступників) на тему: „Порядок та забезпечення
системи внутрішнього контролю”
- керівників та спеціалістів райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів селищних, міських рад, міських рад
обласного значення, об’єднаних територіальних громад,
працівників управління туризму обласної державної
адміністрації, відповідальних за забезпечення розвитку
туризму та курортів на тему: „Розвиток туристичних
дестинацій у Тернопільській області”
- працівників районних державних адміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
об’єднаних
територіальних
громад
області,
які
координують питання цивільного захисту населення,
працівників управління з питань цивільного захисту
населення обласної державної адміністрації

19 лютого

20 лютого

25 лютого

26 лютого

27 лютого

VIII. Питання для вивчення з наступним інформуванням голови та заступників голови облдержадміністрації
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1.

2.

3.

Командно-штабні тренування з органами управління
територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту Тернопільської області (із залученням
евакуаційних органів) щодо виконання завдань під час
пропуску льодоходу, повені та паводків
Збори керівного складу органів управління територіальної
підсистеми ЄДС ЦЗ щодо підведення підсумків роботи за
2019 рік та визначення основних завдань на 2020 рік
Здійснення внутрішнього аудиту діяльності управління
житлово-комунального господарства та енергозбереження
обласної державної адміністрації щодо ступеня виконання і
досягнення цілей обласної комплексної програми
енергоефективності та енергозбереження на 2016 – 2019
роки

протягом
місяця

управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації

протягом
місяця

управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації

протягом
місяця

сектор
внутрішнього
облдержадміністрації

аудиту

IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформацій органам
влади вищого рівня у лютому 2020 року
№
з/п
1.

2.

3.

Назва документа
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 07.08.2013 № 48 пункт 7.3 „Рішення з окремих питань
(щодо забезпечення постійного моніторингу тарифів на
житлово-комунальні послуги)”
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 18.12.2017 № 71 пункт 4.4 „Рішення з окремих питань”
щодо порушення правоохоронними органами прав та
законних інтересів підприємців
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019
№ 376 „Деякі питання надання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт

Дата
виконання
щотижня

Відповідальний
за подання інформації
управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

до 5 лютого

відділ з питань запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації

до 5 лютого
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх
навчальних закладах усіх ступенів”
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 18.04.2018 № 14 пункт 7.5 „Рішення з окремих питань
(щодо результатів роботи оперативних штабів для
мобільного реагування на випадки порушень прав
землевласників і землекористувачів)”
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 14.03.2018 № 9 пункт 7 „Про організаційні заходи щодо
виконання Закону України “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення захисту прав
дитини на належне утримання шляхом вдосконалення
порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати
аліментів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2018
№ 512 „Деякі питання реалізації пілотного проекту із
надання при народженні дитини одноразової натуральної
допомоги “пакунок малюка”
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68
„Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до
трьох років „муніципальна няня”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.09.1999
№ 926-р „Про подолання напруженості на вітчизняному
ринку паливно-енергетичних
ресурсів і своєчасного
запобігання виникненню кризових ситуацій”
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014
№ 570 „Деякі питання організації та проведення біржових
аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату
власного видобутку і скрапленого газу”
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015
№ 196 „Деякі питання державного фонду регіонального

до 10 лютого відділ з питань запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації
до 10 лютого служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

до 10 лютого департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації
до 10 лютого департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації
до 15 лютого управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
до 15 лютого управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
до 15 лютого департамент економічного розвитку
торгівлі облдержадміністрації

і
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11.

12.

13.

14.

15.

розвитку”
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016
№ 239 „Деякі питання відшкодування вартості препаратів
інсуліну”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016
№ 517-р „Про затвердження плану невідкладних заходів
щодо погашення заборгованості із заробітної плати”
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017
№ 877 „Про затвердження Порядку та умов надання у
2017 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам
на
будівництво/капітальний
ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків
підтриманого проживання, будівництво/придбання житла
для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла
для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектнокошторисної документації”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019
№ 552 „Деякі питання виплати державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування,
грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за
дитиною”, оплати послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих
групових будинків”
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2019
№ 571 „Деякі питання надання у 2019 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво

до 15 лютого управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

до 15 лютого департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації
до 15 лютого служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

до 15 лютого департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації

до 15 лютого управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

мультифункціональних майданчиків для занять ігровими
видами спорту”
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2017
№ 119 „Питання забезпечення житлом деяких категорій
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України, а також членів їх сімей”
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 19.12.2012 № 97 п.6 „Про стан виплати заробітної плати
працівникам бюджетних установ, які фінансуються з
місцевих бюджетів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018
№ 113 „Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 16.09.2015 №726”
Доручення Президента України від 22.04.2011 № 1-1/768
про вжиття заходів щодо пооб’єктного розподілу
передбачених Законом України „Про Державний бюджет
України на 2011 рік” субвенцій із держбюджету місцевим
бюджетам; подати пропозиції щодо будівництва нових
міжнародних пунктів пропуску через державний кордон
між Україною та Республікою Польща для автомобільного
сполучення;
щодо
ефективних
форм
залучення
громадськості до підготовки регіональних програм
економічного і соціального розвитку
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001
№ 270 „Про затвердження Порядку розслідування та
обліку нещасних випадків невиробничого характеру”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2013
№ 669-р „Про затвердження плану заходів щодо виконання
регіональних
та
місцевих
програм
підвищення
енергоефективності”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2018

до 25 лютого департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації
до 25 лютого департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації
до 25 лютого управління
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
до 25 лютого відділ взаємодії із засобами масової
інформації облдержадміністрації

до 10 лютого управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації
до 10 лютого управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
до 10 лютого управління з питань цивільного захисту

15

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

№ 1076-р „Про затвердження плану основних заходів
населення облдержадміністрації
цивільного захисту на 2019 рік”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 до 10 лютого управління
сім’ї
та
молоді
№ 113-р „Про затвердження Національного плану дій з
облдержадміністрації
виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир,
безпека” на період до 2020 року”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2003 до 15 лютого управління міжнародного співробітництва
№ 779-р „Деякі питання оцінювання роботи центральних і
та фандрайзингу облдержадміністрації
місцевих органів виконавчої влади щодо залучення
інвестицій,
здійснення
заходів
з
поліпшення
інвестиційного клімату, проведення моніторингу умов
інвестиційної діяльності та стану роботи із зверненнями
інвесторів”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 до 15 лютого відділ з питань запобігання та виявлення
№ 1058-р „Про затвердження плану заходів з реалізації
корупції, взаємодії з правоохоронними
Концепції державної міграційної політики”
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 до 15 лютого департамент економічного розвитку і
№ 983-р „Про затвердження плану заходів з реалізації
торгівлі облдержадміністрації
Концепції державної політики у сфері захисту прав
споживачів на період до 2020 року”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 до 15 лютого управління
охорони
здоров’я
№ 530-р „Про затвердження Національного плану заходів
облдержадміністрації
щодо неінфекційних захворювань для досягнення
глобальних цілей сталого розвитку”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2018 до 15 лютого департамент соціального захисту населення
№ 688-р „Про затвердження плану заходів з реалізації
облдержадміністрації
Стратегії державної політики з питань здорового та
активного довголіття населення на період до 2022 року”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2013 до 15 лютого департамент соціального захисту населення
року № 419-р „Про затвердження плану заходів з реалізації
облдержадміністрації
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30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

Національної стратегії профілактики соціального сирітства
на період до 2020 року”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.05.2019
№ 355-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Концепції реформування системи забезпечення населення
культурними послугами”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2017
№ 526-р „Про Національну стратегію реформування
системи інституційного догляду та виховання дітей на
2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу”
Указ Президента України від 18.12.2019 № 909/2019
„Про Раду розвитку громад та територій”
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2011
№ 1130 „Про затвердження Державної програми розвитку
внутрішнього виробництва”
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 344 „Про затвердження Державної програми співпраці із
закордонними українцями на період до 2020 року”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018
№ 634-р „Про затвердження Національного плану дій з
виконання рекомендацій, викладених у заключних
зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації
щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про
виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм
дискримінації щодо жінок на період до 2021 року”
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015
№ 931 „Про затвердження Порядку розроблення Державної
стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з
її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки
результативності реалізації зазначених Стратегії і плану
заходів”

до 15 лютого управління культури облдержадміністрації

до 15 лютого служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

до 15 лютого управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації
до 20 лютого департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
до 20 лютого управління міжнародного співробітництва
та фандрайзингу облдержадміністрації
до 20 лютого управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

до 28 лютого департамент економічного розвитку
торгівлі облдержадміністрації

і
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012
№ 865-р „Про затвердження плану заходів щодо
забезпечення
дітей
високоякісними
продуктами
харчування вітчизняного виробництва”
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.1997
№ 1505 „Про Програму державної підтримки розвитку
нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії та малої
гідро- і теплоенергетики”
Указ Президента України від 19.03.2002 № 267/2002
„Про організаційні заходи з підготовки об"єктів права
державної власності до приватизації”
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2013
№ 324 „Про затвердження Порядку здійснення соціального
замовлення за рахунок бюджетних коштів”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.03.2017
№ 248-р „Про схвалення Стратегії забезпечення сталої
відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі
хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до
2020 року та затвердження плану заходів щодо її
реалізації”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.03.2018
№ 179-р „Про затвердження плану заходів щодо зміцнення
національної
єдності,
консолідації
українського
суспільства та підтримки ініціатив громадськості у
зазначеній сфері”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.02.2019
№ 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 24.07.2013
№ 545 „Про внесення змін до постанови Кабінету

до 1 березня

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

до 1 березня

управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

до 1 березня

департамент економічного розвитку
торгівлі облдержадміністрації

до 1 березня

департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації

до 1 березня

управління
охорони
облдержадміністрації

до 1 березня

управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації

до 1 березня

управління
охорони
облдержадміністрації

до 1 березня

управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації

і

здоров’я

здоров’я
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46.
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Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 227”
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003
№ 1433 „Про затвердження Порядку використання
комп’ютерних програм в органах виконавчої влади”
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019
№ 409 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України щодо відкритих даних”
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019
№ 827 „Деякі питання державного моніторингу в галузі
охорони атмосферного повітря”

до 1 березня

відділ
інформаційно-комп'ютерного
забезпечення апарату облдержадміністрації

до 1 березня

відділ взаємодії із засобами
інформації облдержадміністрації

до 1 березня

управління екології та природних ресурсів
облдержадміністрації

масової

Керівник апарату адміністрації
Віталій СІКІРИНСЬКИЙ
Світлана Беспоповцева
Ольга Вовк

