ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від _________________ 20 __ року

№ _______________

Про затвердження плану
роботи облдержадміністрації
на березень 2020 року
Відповідно до пункту 6 регламенту обласної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від
23 березня 2018 року № 209-од:
1. Затвердити план роботи обласної державної адміністрації на
березень 2020 року (додається).
2. Контроль за виконанням плану роботи покласти на заступників голови,
керівника апарату обласної державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.
Голова адміністрації

Ігор СОПЕЛЬ

Ігор Гайдук
Віталій Сікіринський
Світлана Беспоповцева
Ольга Вовк
Сергій Калиняк
Іванна Лицар
Микола Шведов
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
№ 145/01.02-01 від 03.03.2020
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000002FB2C00E5107B00
Підписувач Сопель Ігор Михайлович
Дійсний з 06.11.2019 0:00:00 по 06.11.2021 0:00:00

Н4ВВzВВD/>Q>}О

2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
____________№______________
ПЛАН РОБОТИ
обласної державної адміністрації на березень 2020 року
№
з/п

Термін
виконання

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

І. Колегія обласної державної адміністрації
1.

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним:
1.
Про
фінансову
підтримку
виробників
сільськогосподарської продукції з державного та обласного
бюджетів у 2019 році та основні напрями підтримки
сільського господарства області на 2020 рік.
2. Про стан виконання Плану заходів з реалізації І етапу
Національної
стратегії
реформування
системи
інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026
роки.
3. Про захист прав і законних інтересів дітей з особливими
освітніми потребами.

25
березня

ІІ. Сесія обласної ради

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

управління
освіти
облдержадміністрації

науки

і

3
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

ІI
декада

керівництво області

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

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Книжкова виставка „Великий син великого народу” до дня 1-15 березня
народження Тараса Шевченка (1814–1861), великого
українського поета, художника, мислителя
Творчий
звіт
аматорських
художніх
колективів
8 березня
Монастириського району „На струнах Кобзаревої душі”,
присвячений Шевченківським дням
Відкриття книжкової виставки з нагоди відзначення 206-ї
9 березня
річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка
Концерт „Іду душею до Тараса” з нагоди 206-ї річниці від 10 березня
дня народження Тараса Григоровича Шевченка
ІІІ відкритий конкурс піаністів „На батьківщині Василя
13-15
Барвінського” на честь відомого представника української
березня
музичної культури, українського композитора, піаніста,
музичного критика, педагога, диригента
Організація оздоровчих змін та відпочинку дітей в 14 березня
Український дитячий центр „Молода гвардія”
Відзначення 100-річчя від дня народження видатного 15 березня
бандуриста, музичного теоретика та реставратора
кобзарського епосу Зіновія Штокалка (Бережана),
Кобзарське свято з нагоди 206-ї річниці від дня народження
Т.Шевченка

управління
облдержадміністрації

культури

управління
культури
облдержадміністрації,
Монастириська
райдержадміністрація
державний архів області
управління
облдержадміністрації
управління
облдержадміністрації
управління
сім'ї
облдержадміністрації
управління
облдержадміністрації

культури
культури

та

молоді
культури

4
8.

Організація оздоровчих змін та відпочинку дітей в
міжнародний дитячий центр „АРТЕК” Пуща Водиця

18 березня

управління
сім'ї
облдержадміністрації

9.

Загальноукраїнська акція „Озеленення України”

20 березня

управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

10.

Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят:
Міжнародний день жінок і миру

8
березня
9
березня
14
березня

День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814 р.)
День українського добровольця
День працівників житлово-комунального господарства і
побутового обслуговування населення

15
березня

День працівників податкової та митної справи України

18
березня
21
березня
22
березня
23
березня
24
березня

Всесвітній день поезії
Всесвітній день водних ресурсів
Всесвітній день метеорології
Всеукраїнський
туберкульоз

день

боротьби

із захворюванням

на

та

молоді

управління
культури
облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації

5
День Служби безпеки України

25
березня

День Національної гвардії України

26
березня

Міжнародний день театру

27
березня

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

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

2.

3.
4.

Засідання медичних рад (колегій) щодо підбиття підсумків
роботи лікувально-профілактичних закладів за 2019 рік у
Зборівському, Борщівському, Козівському, Лановецькому,
Збаразькому районах та комунальному некомерційному
підприємстві „Більче-Золотецька обласна фізіотерапевтична
лікарня реабілітації” Тернопільської обласної ради
Засідання регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при
облдержадміністрації
Участь
у
Міжнародній
туристичній
виставці
„ITB Berlin 2020” (м. Берлін, Німеччина)
Проведення профорієнтаційної презентації для учнів
10-11 класів представниками Міжнародного університету
LCC (м. Клайпеда, Литва)

2-6 березня

4 березня

4-8 березня
11 березня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
управління
туризму
облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації

6
5.

Засідання національно-культурних товариств національних 13 березня
меншин при обласній державній адміністрації

6.

Засідання обласної комісії з атестації тренерів (тренерів –
викладачів) та присвоєння кваліфікаційної категорії
Участь у засіданні Спільного програмного комітету
програми „Польща-Білорусь-Україна”

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16 березня
18-19 березня

Участь у ІІІ Тернопільському туристичному форумі
18-20 березня
„Місто молоді, спорту і відпочинку” (м. Тернопіль)
Засідання комісії з питань визначення статусу ветеранів 19 березня
ОУН, УПА та гарантії їх соціального захисту на території
Тернопільської області
Участь у Міжнародній туристичній виставці „Україна25-27 березня
Подорожі та туризм/UITT-2020” (м. Київ)
Засідання атестаційної комісії управління охорони здоров’я
26 березня
облдержадміністрації щодо присвоєння кваліфікаційної
категорії лікарям
Засідання організаційного комітету з підготовки та
I
проведення в області Міжнародного інвестиційного форуму
декада
„Тернопільщина Invest - 2020”
Засідання експертно-перевірної комісії
ІІ декада
ІІ декада
Нарада
з
питань
впровадження
у
виробництво
сільськогосподарськими товаровиробниками області у 2020
році районованих високоврожайних та перспективних сортів
сільськогосподарських культур
Нарада щодо стану виплати орендної плати за земельні
ІІ декада
частки (паї) у 2019 році

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
управління
туризму
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління
туризму
облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
державний архів області
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

7
16. Нарада з питання здійснення організаційних заходів та
проведення консультацій щодо обговорення проєкту змін до
Конституції України у питаннях адміністративнотериторіального устрою базового і районного рівнів,
проведення реформи децентралізації
17. Нарада з питання утворення Ради розвитку громад і
територій, здійснення організаційних заходів щодо
підготовки засідання Ради
18. Нарада з питання організації проведення моніторингу
Генеральної схеми планування території України в області
19. Робоча поїздка в Зборівський район з проблемних питань
створення
та
розвитку
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, розвитку галузі тваринництва
сільськогосподарськими підприємствами та проведення
комплексу весняно-польових робіт
20. Нарада з питань підтримки за програмами форвардних
контрактів щодо укладання форвардних контрактів на
поставку зерна урожаю 2020 року ПАТ „Аграрним фондом”
21. Засідання
регіональної
ради
підприємців
при
облдержадміністрації
22. Засідання комісії з розгляду реєстрів погодження
позичальників на часткове відшкодування відсоткових
ставок за кредитами банків для суб’єктів малого та
середнього підприємництва
23. Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та
проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися
за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

ІІІ декада

управління
містобудування
архітектури облдержадміністрації

та

ІІІ декада

управління
містобудування
архітектури облдержадміністрації

та

ІІІ декада

управління
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

ІІІ декада

протягом
місяця

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

протягом
місяця
по мірі
необхідності

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

протягом
місяця по
мірі
необхідності

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
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24. Засідання ліцензійних комісій з питань видачі ліцензій на
провадження господарської діяльності з теплопостачання,
водопостачання
та
водовідведення
суб’єктами
господарювання
25. Нарада щодо утримання вулично-дорожньої мережі області

в міру
поступлення

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

щоп’ятниці

26. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
обласній державній адміністрації
27. Засідання комісії з визнання та встановлення статусу
учасника бойових дій-добровольця антитерористичної
операції
28. Засідання регіональної комісії з визначення статусу осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та
інших категорій громадян
29. Засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

за потреби

управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

30. Підготовка матеріалів на засідання комісії для підготовки
висновку щодо доцільності надання дозволів на право
користування пільгами з оподаткування
31. Засідання обласної міжвідомчої робочої групи з питань
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення
рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в
частині мінімальної заробітної

за потреби
за потреби

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

за
дорученням
голови
комісії
при
надходженні
документів
за
дорученням
керівника
групи

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
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32. Засідання комісії обласної державної адміністрації з
визначення даних про заробітну плату працівників за роботу
в зоні відчуження в 1986-1990 роках відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р.№ 886
„Про комісії з визначення даних про заробітну плату
працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках”
33. Засідання комісії обласної державної адміністрації для
розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу
учасника війни

по мірі
надходження
заяв

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

по мірі
надходження
заяв

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

2.

Надання організаційно-методичної допомоги органам
місцевого самоврядування з питань розроблення (оновлення)
містобудівної документації та виготовлення проектної
документації на будівництво об'єктів
Надання організаційно-методичної допомоги з виїздами на
місця щодо підготовки проектів за кошти субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток
інфраструктури об’єднаних територіальних громад

постійно
протягом
місяця

управління
містобудування
архітектури облдержадміністрації

та

протягом
місяця за
окремим
графіком

управління
містобудування
архітектури облдержадміністрації

та

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

Засідання колегії управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження облдержадміністрації з
порядком денним:
- про підсумки роботи житлово-комунального господарства
області за 2019 рік та напрямки роботи на 2020 рік

12 березня

управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

10
2.

3.

4.

5.

Засідання колегії департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації з порядком денним:
- про роботу установ та закладів системи соціального захисту
населення у 2019 році та напрямки роботи на 2020 рік.
Засідання
колегії
управління
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про заходи щодо підготовки до оздоровчої кампанії
2020 року.
2. Про заходи щодо підготовки та проведення в області
Всеукраїнської благодійної акції „Серце до серця”.
3. Про організацію роботи зі зверненнями громадян.
Засідання колегії управління
охорони здоров’я
облдержадміністрації з порядком денним:
- про виконання заходів галузевих програм та забезпечення
медичного обслуговування населення у Бережанському
районі.
Засідання колегії управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про результати роботи управління містобудування та
архітектури обласної державної адміністрації у 2019 році та
основні заходи роботи на 2020 рік.
2. Про стан роботи із зверненнями громадян.

26 березня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

27 березня

управління
сім'ї
облдержадміністрації

27 березня

управління
охорони
облдержадміністрації

31 березня

управління
містобудування
архітектури облдержадміністрації

VII. Робота з кадрами

та

молоді

здоров’я

та
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1.

Навчання в Тернопільському регіональному центрі
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій (за окремим
планом):
- старост, сільських, селищних та міських голів
(їх заступників);
- працівників структурних підрозділів районних державних
адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, об’єднаних територіальних громад, які
координують питання житлово-комунального господарства
та енергозбереження, працівники управління житловокомунального господарства та енергозбереження обласної
державної адміністрації;
- працівників Тернопільської обласної ради (з питань
запобігання проявам корупції);
- бухгалтерів сільських, селищних та міських рад, рад
об’єднаних територіальних громад та їх структурних
підрозділів;
- працівників виконавчих апаратів районних рад, виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення, об’єднаних
територіальних громад,
відповідальних за ведення
діловодства;
- працівників економічних підрозділів районних державних
адміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, об'єднаних територіальних громад,
департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної
державної адміністрації;

Тернопільський регіональний центр
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ і організацій
2-6 березня
3 березня

4 березня
5 березня
11 березня

12 березня
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- спеціалістів сільських, селищних та міських рад, рад
об’єднаних територіальних громад із земельних питань;
- працівників відділів бухгалтерського обліку управлінь
соціального захисту населення районних державних
адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення;
- працівників органів управління освітою районних
державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад
міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад;
- працівників, відповідальних за організацію роботи із
зверненнями громадян, структурних підрозділів обласної
державної адміністрації;
працівників
районних
державних
адміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
структурних підрозділів обласної державної адміністрації,
відповідальних за мобілізаційну та режимно-секретну роботу

16-20
березня
19 березня

24 березня
31 березня
31 березня

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

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

сектор
внутрішнього
облдержадміністрації

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

2.

3.

4.

Назва документа
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
07.08.2013 № 48 п.7.3 „Рішення з окремих питань
(щодо забезпечення постійного моніторингу тарифів на
житлово-комунальні послуги)”
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 554
„Про затвердження Державної програми розвитку
транскордонного співробітництва”
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
18.12.2017 № 71 п.4.4 „Рішення з окремих питань” щодо
порушення правоохоронними органами прав та законних
інтересів підприємців
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
18.04.2018 № 14 п.7.5 „Рішення з окремих питань (щодо
результатів роботи оперативних штабів для мобільного
реагування на випадки порушень прав землевласників і
землекористувачів”

Дата
виконання
щотижня

до 5 березня
до 5 березня

до 10 березня

Відповідальний за подання інформації
управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
відділ з питань запобігання та
виявлення корупції, взаємодії з
правоохоронними
органами
та
оборонної
роботи
апарату
облдержадміністрації
відділ з питань запобігання та
виявлення корупції, взаємодії з
правоохоронними
органами
та
оборонної
роботи
апарату
облдержадміністрації
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Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
14.03.2018 № 9 п.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”
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2018
№ 512 „Деякі питання реалізації пілотного проекту із
надання при народженні дитини одноразової натуральної
допомоги “пакунок малюка”
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68
“Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до
трьох років „муніципальна няня”
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 104
„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 30 листопада 2016 р. № 925”
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 100
„Деякі питання надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на реалізацію програми „Спроможна
школа для кращих результатів”
10. 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”
11. 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”
5.

до 10 березня

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

до 10 березня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 10 березня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 11 березня

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

до 13 березня

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

до 15 березня

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

до 15 березня

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

15
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196
„Деякі питання державного фонду регіонального розвитку”
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 239
„Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну”
14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016
№ 517-р „Про затвердження плану невідкладних заходів
щодо погашення заборгованості із заробітної плати”
15. 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 проектно-кошторисної документації”
16. 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”

до 15 березня
до 15 березня
до 15 березня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 15 березня

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

до 15 березня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
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17. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 571
„Деякі питання надання у 2019 році субвенції з державного
бюджету
місцевим
бюджетам
на
будівництво
мультифункціональних майданчиків для занять ігровими
видами спорту”
18. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2017
№ 693-р „Про затвердження плану заходів з реалізації
Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх
справ на період до 2020 року

до 15 березня

управління фізичної культури
спорту облдержадміністрації

та

до 15 березня

19. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.10.2011
№ 1039-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Концепції
розвитку
кримінальної
юстиції
щодо
неповнолітніх в Україні”
20. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.08.2017
№ 574-р „Про затвердження плану заходів із вшанування
подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті
Героїв Небесної Сотні до 2020 року”
21. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.01.2020
№ 111-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги”
22. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.09.2014
№ 791-р „Про затвердження плану заходів з імплементації
Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС”
23. 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”

до 15 березня

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

до 15 березня

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

до 19 березня

управління
охорони
облдержадміністрації

до 20 березня

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 25 березня

здоров’я
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24. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
23.04.2014 № 23 п.7.4 Рішення з окремих питань: вживати
заходів до забезпечення підвідомчих їм підприємств, установ
та організацій інформаційним бюлетенем „Офіційний вісник
України”
25. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.2015
№ 1393-р „Про затвердження плану дій з реалізації
Національної стратегії у сфері прав людини на період до
2020 року”
26. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.03.2016
№ 271-р „Про затвердження Національного плану дій щодо
боротьби з деградацією земель та опустелюванням”
27. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.07.2017
№ 489-р „Про затвердження плану заходів з реалізації
Концепції розвитку сільських територій”
28. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856
,,Про затвердження Порядку та Методики проведення
моніторингу та оцінки результативності реалізації державної
регіональної політики”
29. Постанова Верховної Ради України від 02.09.2014
№ 1674-VII „Про Рекомендації парламентських слухань на
тему: ,,Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків: проблеми та шляхи їх вирішення”
Керівника апарату адміністрації
Світлана Беспоповцева
Ольга Вовк

до 25 березня

відділ взаємодії із засобами масової
інформації облдержадміністрації

до 30 березня

управління
сім’ї
облдержадміністрації

до 30 березня

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

до 1 квітня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

до 1 квітня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

до 1 квітня

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

та

молоді

Віталій СІКІРИНСЬКИЙ
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