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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
____________№______________

ПЛАН РОБОТИ
обласної державної адміністрації на липень 2020 року
№
з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

І. Колегія обласної державної адміністрації
1. 1Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним:
29
.1. Про виконання обласного бюджету за перше півріччя
липня
2020 року.
2. Про створення і розвиток сільськогосподарських
кооперативів та фінансову підтримку з державного та
обласного бюджетів.
ІІ. Сесія обласної ради

департамент
облдержадміністрації

1. Засідання сесії Тернопільської обласної ради

керівництво області

І
декада

фінансів

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

3
IIІ. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат
1.

Всеукраїнська благодійна акція „Серце до Серця”

1-30 липня

2.

Акція „Будуймо Україну Разом” (Волинсько-Подільська
Січ)
Всеукраїнська кампанія – „День без поліетилену” з нагоди
Міжнародного дня відмови від пластикових пакетів.

2-4 липня

3.

4.

5.
6.

7.
8.

3 липня

Молодіжний сплав річкою Дністер „Ріка сердець” для 4-5 липня
лідерів молодіжних громадських організацій області з
нагоди Дня молоді
Екологічна акція ,,Чисті ріки – чиста Земля” на базі каскаду
10, 24 липня
Русилівських водоспадів (Бучацький р-н)
16 липня
Відкриття документальної онлайн виставки, статей,
повідомлень з нагоди відзначення 30-ї річниці з Дня
проголошення Декларації про державний суверенітет
України
Участь у проведенні Дня поля на базі кращих господарств упродовж
області
місяця
Заходи з нагоди відзначення державних та професійних
свят:

управління
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
управління
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
управління
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
управління
облдержадміністрації
державний архів в області

туризму

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

4
День архітектора

1
липня

День слідчого

1
липня

День судового експерта

4
липня

День Національної поліції України

4
липня

День родини

8
липня
15
липня
16
липня
28
липня

День українського миротворця
День бухгалтера
День хрещення Київської Русі-України
День працівників торгівлі та громадського харчування

28
липня

департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
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 з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації
управління
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
відділ мобілізаційної роботи апарату
облдержадміністрації
департамент
фінансів
облдержадміністрації
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

IV. Засідання комісій, оргкомітетів, обласні наради, семінари за участю голови і заступників голови
облдержадміністрації
Онлайн-тренінг щодо особливостей реалізації проєктів з
2 липня
департамент
архітектури,
використанням відновлюваних джерел енергії на місцевому
містобудування,
житловорівні
комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
Проведення онлайн наради спільно з Південно-Західним
3 липня
департамент економічного розвитку і
міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції у
торгівлі облдержадміністрації
Тернопільській області щодо удосконалення надання через
ЦНАП Золотниківської ОТГ послуг у сфері державної
реєстрації
Проведення засідання обласної комісії з атестації тренерів
7 липня
управління фізичної культури і спорту
(тренерів – викладачів ) та присвоєння кваліфікаційної
облдержадміністрації
категорії
Засідання організаційного комітету з підготовки та
9 липня
управління з питань внутрішньої
проведення Загальнонаціональної прощі до Марійського
політики, релігій та національностей
духовного центру, що у селі Зарваниця Теребовлянського
облдержадміністрації
району
Проведення засідання обласної комісії з присвоєння
10 липня
управління фізичної культури і спорту
спортивних розрядів з видів спорту
облдержадміністрації
Онлайн „Zoom” XXIII Регіональний форум на тему:
15 липня
департамент
агропромислового
„Органічна Україна 2020” в рамках швейцарсько-української
розвитку облдержадміністрації
програми „Розвитку торгівлі з вищою доданою вартістю в
органічному та молочному секторах України”
Проведення засідань науково-методичної ради
15 липня
державний архів в області

6
Засідання робочої групи з реалізації грантового проєкту
Програми прикордонного співробітництва європейського
інструменту сусідства „Польща-Білорусь-Україна 2014-2020”
„Кордони рівних можливостей”
9. Робоча зустріч голови обласної державної адміністрації із
новообраним головою і членами правління (президії)
Громадської ради при обласній державній адміністрації
10. Проведення міжнародного інвестиційного онлайн-форуму
STEP2020.online
8.

І декада

управління
співробітництва
та
облдержадміністрації

І декада

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
державний архів в області

22-23 липня

11. Засідання організаційного комітету з підготовки та
проведення заходів з відзначення в області Дня хрещення
Київської Русі-України
12. Проведення засідання експертно-перевірної комісії

23 липня

13. Виїзд для ознайомлення з ходом проведення завершальних
робіт на об’єкті: „Реконструкція спортивного майданчика
Чортківського
державного
медичного
коледжу
по
вул. Млинарській, 14-А у м. Чорткові Тернопільської області”
14. Виїзд для контролю за ходом розпочатих будівельних робіт
на об’єкті: „Будівництво загальноосвітньої школи І-ступеня з
дошкільним закладом на вул. Пасічна, 9 в с. Підгороднє
Тернопільського району
15. Нарада з питання підготовлення пропозицій щодо
формування меж і територій субрегіонального (районного)
рівня адміністративно-територіального устрою області

26 липня

24 липня

27 липня

І декада

міжнародного
фандрайзингу

управління капітального будівництва,
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
управління капітального будівництва,
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
департамент
архітектури,
містобудування,
житловокомунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

7
16. Нарада з питання підготовки пропозицій з розподілу
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій

І декада

17. Наради з питань підготовки підприємств житловокомунального господарства області до опалювального
періоду 2020-2021 року

І декада

18. Засідань ліцензійних комісій з питань видачі суб’єктам
господарювання ліцензій на провадження господарської
діяльності
з
теплопостачання,
водопостачання
та
водовідведення

І декада

19. Засідання регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній
державній адміністрації

І декада

20. Нарада щодо утримання вулично-дорожньої мережі області

щоп’ятниці

21. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
обласній державній адміністрації
22. Засідання комісії з визнання та встановлення статусу
учасника бойових дій-добровольця антитерористичної
операції

за потреби
за потреби

департамент
архітектури,
містобудування,
житловокомунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
департамент
архітектури,
містобудування,
житловокомунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
департамент
архітектури,
містобудування,
житловокомунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
департамент з питань оборонної
роботи, цивільного захисту населення
та взаємодії з правоохоронними
органами облдержадміністрації
управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

8
23. Засідання регіональної комісії з визначення статусу осіб, які
за потреби
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших
категорій громадян
24. Засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення за дорученням
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), голови комісії
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
25. Засідання комісії з підготовки висновку щодо доцільності
при
надання дозволів на право користування пільгами з надходженні
оподаткування
документів
26. Засідання обласної міжвідомчої робочої групи з питань за дорученням
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення
керівника
рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в
групи
частині мінімальної заробітної плати
27. Засідання комісії обласної державної адміністрації з розгляду
по мірі
питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни
надходження
заяв
28. Засідання
регіональної
ради
підприємців
при
протягом
облдержадміністрації
місяця
29. Засідання комісії з розгляду реєстрів погодження
по мірі
позичальників на часткове відшкодування відсоткових ставок необхідності
за кредитами банків для суб’єктів малого та середнього
підприємництва

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

30. 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

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

протягом
місяця по мірі
необхідності

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
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1.

2.

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
Надання організаційно-методичної допомоги з виїздами на
протягом
департамент
архітектури,
місця з питань підготовки підприємств житловомісяця
містобудування, житлово-комунального
комунального господарства до опалювального періоду
господарства
та
енергозбереження
2020-2021 року
облдержадміністрації
Надання організаційно-методичної допомоги органам
протягом
департамент
архітектури,
місцевого самоврядування з питань розроблення (оновлення)
місяця за
містобудування, житлово-комунального
містобудівної документації та виготовлення проєктної
окремим
господарства
та
енергозбереження
документації на будівництво об'єктів, що будуть
графіком
облдержадміністрації
споруджуватися за кошти субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій
VI. Засідання колегій департаментів, управлінь облдержадміністрації, інших обласних організацій

1.

Засідання
колегії
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про підсумки роботи галузі охорони здоров’я за І півріччя
2020 року по виконанню пріоритетних завдань Програми
соціально-економічного розвитку.
2. Про стан первинної інвалідності в області за 2019 рік та її
профілактики і зниження на 2020 рік з основних
інвалідизуючих захворювань.
3. Про стан підготовки лікарів в інтернатурі на базах
стажування в області.
4. Про стан охорони праці, безпеки руху автотранспорту та
протипожежного захисту об’єктів в закладах охорони
здоров’я області за І півріччя 2020 року.

30 липня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я
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5. Про стан роботи із зверненнями громадян, які надійшли на
адресу управління охорони здоров’я обласної державної
адміністрації за 6 місяців 2020 року.
VII. Робота з кадрами
1.

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

1.

Здійснення внутрішнього аудиту діяльності управління з
питань внутрішньої політики, релігій та національностей
обласної державної адміністрації

протягом
місяця

сектор
внутрішнього
облдержадміністрації

аудиту

IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформацій органам
влади вищого рівня у липні 2020 року
№
Назва документа
з/п
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211
„Про запобігання поширенню на території України
коронавірусу COVID-19”
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392
„Про встановлення карантину з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних
заходів”

Дата
виконання
щодня
щодня

Відповідальний за подання інформації
управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

департамент з питань оборонної
роботи, цивільного захисту населення та
взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації
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3.

Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
24.12.2019 № 29 пункт 6.1 „Про заходи з протидії
нелегальному обігу пального”

щотижня

4.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 № 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”
Доручення Президента України від 29.06.2010 № 1-1/1378
щодо активізації роботи комісій з питань забезпечення
своєчасності і повноти сплати податків та погашення
заборгованості із зарплати, пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат та щомісячного оприлюднення в засобах
масової інформації щодо погашення заборгованості із
зарплати.
План організації виконання Указу Президента України від
09.07.2019 р. № 511/2019 „Про деякі заходи щодо збереження
лісів та раціонального використання лісових ресурсів”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2017
№ 821-р „Про затвердження плану заходів з реалізації
Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я
на період до 2020 року”
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 172
„Деякі питання забезпечення дитини при народженні
одноразовою натуральною допомогою “пакунок малюка”

до 5 і 20
липня

5.

6.

7.

8.

департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації

до 5 липня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 5 липня

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

до 5 липня

управління
охорони
облдержадміністрації

до 10 та 15
липня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

здоров’я
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

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 26.10.2016
№ 777-р „Про затвердження плану заходів з відзначення
100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та
вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017
№ 903-р „Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки
із запровадження Концепції реалізації державної політики у
сфері
реформування
загальної
середньої
освіти
„Нова українська школа”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 292-р „Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого
і середнього підприємництва в Україні на період до
2020 року”
Указ Президента України від 16.01.2020 № 13/2020
„Про звільнення в запас військовослужбовців строкової
служби, строки проведення чергових призовів та чергові
призови громадян України на строкову військову службу у
2020 році”
Указ Президента України від 06.12.2018 № 412/2018
„Про додаткові заходи щодо забезпечення реформ із
децентралізації влади”

до 10 липня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 10 липня

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

до 10 липня

управління
освіти
облдержадміністрації

до 10 липня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

до 10 липня

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

до 10 липня

департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

і

науки
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15. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.02.2020
№ 110-р „Деякі питання фінансування у 2020 році оснащення
закладів загальної середньої та професійної (професійнотехнічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної
середньої освіти”
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 104
„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2016 р. № 925”
17. 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”
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 250
„Деякі питання у 2020 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих
закладів та заходів у системі охорони здоров’я”
19. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.03.2019
№ 168-р „Про затвердження плану заходів на 2019 та
наступні роки, спрямованих на забезпечення розвитку
фізкультурно-спортивної реабілітації 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”
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196
„Деякі питання державного фонду регіонального розвитку”
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 239
„Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну”

до 10 липня

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

до 10 липня

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

до 10 липня

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

до 10 липня

управління
охорони
облдержадміністрації

до 15 липня

управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації

до 15 липня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації

до 15 липня

здоров’я
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22. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016
№ 517-р „Про затвердження плану невідкладних заходів
щодо погашення заборгованості із заробітної плати”
23. 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”
24. Указ Президента України від 12.01.2018 № 5/2018
„Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх
числа”
25. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019
№ 691-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації
положень Генеральної угоди про регулювання основних
принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і
трудових відносин в Україні на 2019 – 20121 роки”
26. Указ Президента України від 05.05.2011 № 547/2011
“Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу
до публічної інформації”
27. Указ Президента України від 12.05.2018 № 123/2018
„Про підтримку розвитку системи спортивної реабілітації
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”
28. Указ Президента України від 30.09.2019 № 721/2019
„Про деякі питання забезпечення прав та законних інтересів
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей”

до 15 липня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 15 липня

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

до 15 липня

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

до 15 липня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 15 липня

відділ
забезпечення
діяльності
керівництва
апарату
облдержадміністрації
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації

до 15 липня

до 15 липня

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей
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29. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019
№ 1335-р „Про затвердження плану заходів з реалізації
Національної стратегії реформування системи юстиції щодо
дітей на період до 2023 року”
30. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2020
№ 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”
31. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2020
№ 202-р„ Про затвердження плану заходів на 2020 рік з
реалізації Стратегії подолання бідності”
32. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 204
„Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного
проекту “Розвиток соціальних послуг”
33. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2010
№ 359-р „Про затвердження плану заходів щодо детінізації
доходів та відносин у сфері зайнятості населення”
34. Указ Президента України від 24.09.2014 № 744/2014
„Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 28 серпня 2014 року „Про невідкладні заходи щодо
захисту України та зміцнення її обороноздатності”
35. Указ Президента України від 06.02.2003 № 84/2003
“Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби
з організованою злочинністю і корупцією”

до 15 липня

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

до 15 липня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 15 липня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 15 липня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 15 липня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 15 липня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 15 липня

відділ з питань запобігання та виявлення
корупції апарату облдержадміністрації
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36. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2018
№ 944-р „Про затвердження плану заходів з реалізації
Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та
впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього
переміщення на період до 2020 року”
37. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.10.2014
№ 902-р “Про Національний план дій з відновлювальної
енергетики на період до 2020 року”

до 15 липня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 20 липня

38. 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”
39. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019
№ 1415-р „Про схвалення Державної стратегії у сфері
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним
гепатитам на період до 2030 року”
40. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 35
„Про реалізацію експериментального проекту щодо
проведення щокварталу моніторингу та оцінки ефективності
діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій”

до 25 липня

департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

Керівник апарату адміністрації
Світлана Беспоповцева
Ліна Сисан

до 25 липня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

до 29 липня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

Віталій СІКІРИНСЬКИЙ

