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Розпорядження голови
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____________№______________

ПЛАН РОБОТИ
Тернопільської обласної державної адміністрації на ІIІ квартал 2020 року
№
з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

І. Засідання колегії обласної державної адміністрації

1.
2.

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком
денним:
Про виконання обласного бюджету за перше півріччя
2020 року
Про створення і розвиток сільськогосподарських
кооперативів та фінансову підтримку з державного та
обласного бюджетів

липень
липень

департамент
фінансів
облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

3

3.
4.

Про стан підготовки закладів освіти області
організованого початку 2020/2021 навчального року
Про проєкт обласного бюджету на 2021-2023 роки

до

серпень
серпень

5.

Про стан завершення реформи
територіального устрою області

адміністративно-

серпень

6.

Про виконання програми розвитку туризму в
Тернопільській області на 2016-2020 роки та розвиток
туризму в області у 2021-2023 роках
Про стан соціально-економічного розвитку області у
2020 році

серпень

7.

8.

Про готовність житлово-комунального господарства та
соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий
період 2020/2021 року

управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
департамент
фінансів
облдержадміністрації
департамент
архітектури,
містобудування,
житловокомунального господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації з іншими
структурними
підрозділами
облдержадміністрації,
територіальними
підрозділами
центральних органів виконавчої
влади, райдержадміністраціями
управління
туризму
облдержадміністрації

вересень

департамент
економічного
розвитку і торгівлі спільно з
іншими
структурними
підрозділами облдержадміністрації

вересень

управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження
спільно з іншими структурними

4
підрозділами облдержадміністрації,
виконкомами
Бережанської,
Кременецької, Тернопільської і
Чортківської
міських
рад,
райдержадміністраціями,
підприємствами й організаціями
області
II. Сесія обласної ради
Сесія обласної ради

згідно з планом
роботи обласної
ради

заступники
голови,
керівник
апарату
облдержадміністрації
згідно з розподілом обов’язків

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

Організація та проведення Всеукраїнської благодійної
акції ,,Серця до Серця”

1 липня –
30 вересня

управління сім’ї та
облдержадміністрації

молоді

2.

Організація та проведення акції ,,Будуймо Україну
Разом” (Волинсько-Подільська Січ)

2-4 липня

управління сім’ї та
облдержадміністрації

молоді

3.

Проведення молодіжного сплаву річкою Дністер ,,Ріка
сердець” для лідерів молодіжних громадських
організацій області з нагоди Дня молоді
Вшанування 100-річчя з часу смерті українського

4-5 липня

управління сім’ї та
облдержадміністрації

молоді

4.

6 липня

управління з питань внутрішньої

5
військового, керівника генерального штабу Армії УНР,
генерал-хорунжого Євгена Мишковського (похований на
Микулинецькому цвинтарі м.Тернопіль)
5.

Святкування 20-ої річниці створення Бучацької єпархії

6.

7.

8.

9.

політики,
релігій
національностей
облдержадміністрації

та

12 липня
у м.Чорткові
23 серпня
у м. Бучачі

управління з питань внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації

Заходи, приурочені 30-ій річниці прийняття Декларації
про Державний суверенітет України

16 липня

управління з питань внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації

Підготовка та відкриття документальної виставки,
статей, повідомлень з нагоди відзначення 30-ої річниці з
Дня проголошення Декларації про державний
суверенітет України
Загальнонаціональна проща у Марійський духовний
центр, що у селі Зарваниця Теребовлянського району

16 липня

Державний архів Тернопільської
області

18-19 липня

управління
з
питань
внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації

Нарада з молодіжними громадськими організаціями
області щодо розроблення обласних програм Молодь
Тернопільщини
та
Національно-патріотичного
виховання дітей та молоді

22 липня

управління сім’ї та
облдержадміністрації

молоді
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10.

Заходи з відзначення в області Дня хрещення Київської
Русі-України

11.

Проведення Всеукраїнської акції ,,Scientific Fun” - серпень - вересень
наукові пікніки в Україні
серпень
Підготовка та проведення документальної виставки
„Депортація українців з Лемківщини, Надсяння,
Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини,
Західної Бойківщини у 1944-1951 роках”
Сплав річкою Дністер для лідерів молодіжних
8-9 серпня
громадських організацій області з нагоди Дня молоді

управління сім’ї та
облдержадміністрації

14.

Показ онлайн-фестивалю лемківської культури „Дзвони
Лемківщини”

управління
облдержадміністрації

культури

15.

Заходи у закладах охорони здоров’я області, приурочені
Дню фармацевтичного працівника України
Культурно-мистецькі
заходи,
присвячені
Дню
Державного Прапора України та 29-ій річниці
Незалежності України
Заходи, присвячені Дню Державного Прапора України та
проголошенню незалежності України

управління
охорони
облдержадміністрації
управління
облдержадміністрації

здоров’я

12.

13.

16.

17.

28 липня

II декада
серпня
21 вересня
23-24 серпня
23-24 серпня

управління
з
питань
внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
молоді

Державний архів Тернопільської
області
управління сім’ї та
облдержадміністрації

молоді

культури

управління з питань внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
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18.

Молодіжні заходи, приурочені до Дня Незалежності
України

24 серпня

19.

Участь у святковій Літургії в Храмі Успіння Пресвятої
Богородиці в м. Тернополі

28 серпня

20.

Заходи із належного вшанування пам’яті захисників
України, які загинули в боротьбі за незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність України

29 серпня

21.

Підготовка та відкриття документальної виставки,
статей, повідомлень з нагоди відзначення 480-ої річниці
заснування міста Тернополя
Відзначення Дня знань та свята Першого дзвоника у
навчальних закладах області
Всеукраїнське військове паломництво до Марійського
Духовного Центру “Зарваниця” Теребовлянського
району

серпень

державний архів Тернопільської
області

вересень

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

22.
23.

24.

Заходи з нагоди Дня фізичної культури та спорту та
нагородження кращих працівників галузі

вересень

вересень

управління
сім’ї та молоді
облдержадміністрації спільно з
МГО області
управління з питань внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації

управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
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25.

Заходи з відзначення на обласному рівні початку
депортації українців з Лемківщини, Надсяння,
Холмщини,
Підляшшя,
Любачівщини,
Західної
Бойківщини у 1944-1951 роках

вересень

управління
з
питань
внутрішньої політики, релігій
та
національностей
облдержадміністрації

26.

Проведення обласної теренової гри ,,Легенда УПА”

вересень

управління сім’ї та молоді
облдержадміністрації спільно з
МГО
,,Молодіжний
Націоналістичний конгрес”

27.

Проведення Всеукараїнського молодіжного форуму

вересень

управління сім’ї та
облдержадміністрації

28.

Всеукраїнські відкриті змагання Тернопільської області зі
спелеоорієнтування ,,Меморіал пам’яті В.О. Радзієвського”

вересень

29.

Проведення благодійної акції до Дня знань для
багатодітних та малозабезпечених сімей та дітей
учасників АТО
Проведення
всеукраїнської теренової гри ,,Гурби
Антонівці 2020”

30.

управління
освіти
облдержадміністрації

молоді
і

науки

І декада вересня

управління сім’ї та
облдержадміністрації

молоді

І декада вересня

управління сім’ї та молоді
облдержадміністрації спільно з
МГО
,,Молодіжний
Націоналістичний конгрес”

31.

Проведення обласного марафону ,,З турботою про
дитинуˮ

липень-серпень

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

32.

Організаційне забезпечення проведення обласного рейду
“Урок”

вересень-жовтень

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей
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33.

Урочисті заходи до Дня усиновлення (за окремим
планом)

34.

Відзначення професійних свят та пам’ятних дат

вересень

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

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

ІV. Робота з органами місцевого самоврядування щодо реалізації
ними делегованих повноважень органів виконавчої влади
1.

Обласна державно-громадська операція ,,Літо-2020”

2.

Моніторинг готовності навчальних закладів до
організованого початку 2020-2021 навчального року та
створення в них безпечних умов для
Перевірка роботи та надання методичної допомоги
службам у справах дітей м. Тернопіль, Тернопільський,
Зборівський, Козівський, Бучацький, Монастириський
райони, ОТГ на території району
Організація та проведення командно-штабних навчань
ланок територіальної підсистеми ЄДСЦЗ (з визначенням
стану готовності до виконання завдань цивільного
захисту у мирний час та в особливий період), контролю

3.

4.

липень-серпень

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

серпень

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

вересень

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

вересень

департамент з питань оборонної
роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними органами
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5.

6.

7.

8.

9.

щодо виконання вимог законів та інших нормативноправових актів з питань цивільного захисту у
Шумському районі
Здійснення контролю за виконанням плану заходів щодо протягом кварталу
запобігання
виникненню
надзвичайних
ситуацій
техногенного та природного характеру і забезпечення
пожежної безпеки в літній період 2020 року

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

Забезпечення проведення регулярних спостережень протягом кварталу департамент з питань оборонної
щодо розвитку несприятливих погодних умов і своєчасне
роботи,
цивільного
захисту
доведення їх до місцевих органів виконавчої влади і
населення
та
взаємодії
з
населення, попередження про небезпечні явища та
правоохоронними органами
організація оповіщення населення
Надання методичної допомоги з питань технічної протягом кварталу департамент з питань оборонної
інвентаризації захисних споруд цивільного захисту в
роботи,
цивільного
захисту
області
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними органами
Надання практичної та методичної допомоги органам протягом кварталу служба
у
справах
дітей
місцевого самоврядування щодо виконання делегованих
облдержадміністрації
повноважень стосовно соціально-правового захисту
дітей
Організація виїзних днів прийому громадян за місцем протягом кварталу відділ
роботи із зверненнями
проживання
головою
та
заступниками
голови
(за окремим
громадян
апарату
облдержадміністрації
графіком)
облдержадміністрації
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10.

11.

12.

13.

14.

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

департамент
архітектури,
містобудування,
житловокомунального господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації
Надання методичної і практичної допомоги органам протягом кварталу департамент
архітектури,
місцевого самоврядування з питань виготовлення
містобудування,
житловопроєктної документації на реконструкцію об’єктів галузі
комунального
господарства
житлово-комунального господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
Підготовка проєктів розпоряджень голови обласної протягом кварталу департамент
фінансів
державної адміністрації та рішень обласної ради щодо
облдержадміністрації
внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік.
Внесення змін до розпису обласного бюджету по
доходах, асигнуваннях, кредитуванню та фінансуванню
Фінансування головних розпорядників коштів обласного протягом кварталу департамент
фінансів
бюджету на утримання установ, які фінансуються з
облдержадміністрації
обласного бюджету, трансфертів з державного та
місцевих бюджетів
Організаційно-методична допомога органам місцевого протягом кварталу департамент
архітектури,
самоврядування з питань виготовлення проєктної
містобудування,
житловодокументації на реконструкцію об’єктів будівельної
комунального господарства та
галузі
енергозбереження
облдержадміністрації
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15.

16.

17.

18.

19.

1.

Організація взаємодії місцевих органів виконавчої влади протягом кварталу відділ
мобілізаційної
роботи
з органами місцевого самоврядування щодо виконання
апарату облдержадміністрації
заходів мобілізаційної роботи
Надання методичної та практичної допомоги з питань протягом кварталу Державний архів Тернопільської
архівної справи архівним відділам, секторам виконавчих
області
комітетів місцевих рад
Здійснення контролю за виконанням Програми захисту протягом кварталу управління з питань цивільного
населення і територій області від надзвичайних ситуацій
захисту
населення
техногенного
та
природного
характеру
на
облдержадміністрації спільно з
2018-2022 роки
органами
місцевого
самоврядування
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
органів, в обласних і зональних нарадах-семінарах з
(за окремим
структурних
підрозділів
питань роботи органів місцевого самоврядування,
графіком)
облдержадміністрації (за галузевим
життєдіяльності територій
принципом)
V. Заходи структурних підрозділів облдержадміністрації
Засідання атестаційної комісії управління охорони
щовівторка,
управління
охорони
здоров’я
здоров’я
облдержадміністрації
на
присвоєння
щочетверга
облдержадміністрації
кваліфікаційної категорії середньому медичному упродовж липня,
персоналу
серпня,
вересня
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2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Конференція „Лемківська народна ноша. Нагрудні
прикраси”
Участь у онлайн „Zoom” XXIII Регіональному форумі на
тему: „Органічна Україна 2020” в рамках швейцарськоукраїнської програми „Розвитку торгівлі з вищою
доданою вартістю в органічному та молочному секторах
України”
Книжкова виставка „Андрей Шептицький ‒ праведник
світу” до 155-річчя від дня народження українського
релігійного, громадсько-політичного діяча, митрополита
УГКЦ
Засідання атестаційної комісії управління охорони
здоров’я
облдержадміністрації
на
присвоєння
кваліфікаційної категорії лікарям
Нарада з головними агрономами, спеціалістами
господарств області з питань підсумків посіву ярих
культур
Формування балансів попиту і пропозиції основних
продуктів харчування на липень-вересень 2020 року
Екологічна акція ,,Чисті ріки – чиста Земля” на базі
каскаду Русилівських водоспадів (Бучацький район)

липень
15 липня

управління
культури
облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

II декада
липня

управління
облдержадміністрації

культури

31 липня
28 серпня
25 вересня
І декада
липня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

І декада
липня, серпня,
вересня
10, 24 липня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
управління
туризму
облдержадміністрації, Державна
служба України з надзвичайних
ситуацій в Тернопільській області
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9.

10.

Проведення інфо туру для представників туристичного
бізнесу по об’єктах історико-архітектурної спадщини
Тернопільської області
Проведення міжнародного інвестиційного онлайнфоруму STEP2020.online

21 липня
22-23 липня

11.

Засідання координаційної ради з питань безпеки
дорожнього руху на автомобільному транспорті області

24 липня

12.

Нарада-семінар з інженерною службою районних
управлінь, службою пожежної безпеки та охорони праці,
керівниками та спеціалістами господарств з питань ходу
проведення жнив, та охороні врожаю, забезпечення
безпечних умов праці на час збиральної компанії.
Засідання робочої групи з реалізації грантового проєкту
Програми прикордонного співробітництва європейського
інструменту сусідства „Польща - Білорусь - Україна
2014-2020” „Кордони рівних можливостей”
Заходи у закладах охорони здоров’я області, приурочені
Всесвітньому дню боротьби з гепатитом

ІІ декада
липня

13.

14.
15.

Участь у великій польовій події у масштабному форматі
демонстрації техніки в польових умовах асоціації
„Український клуб аграрного бізнесу ” на базі HarvEast

управління
облдержадміністрації

туризму

управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації
управління
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

липень вересень

управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації

28 липня

управління
охорони
облдержадміністрації

29 липня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

здоров’я

15

16.

17.

Holding (с.Ревне Бориспільського району Київської
області)
Засідання конкурсної комісії в режимі он-лайн, відбір
інвестиційних ділянок в рамках І,ІІ,ІІІ етапів конкурсу
,,Золота ділянка 2020”
Участь у проведенні Днів поля на базі кращих
господарств області

1-31 липня

І декада
липня

управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

ІІІ декада
липня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

18.

Моніторинг збирання ранніх зернових та технічних
культур

19.

Спортивно-масові заходи з нагоди Дня Незалежності
України

серпень

управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації

20.

Проведення Мистецького фото-пленеру ,,Мандруємо
Тернопіллям”

серпень

21.

Участь підприємств агропромислового комплексу
області у XXXІІІ міжнародній виставці „Агро – 2020”

11-14 серпня

управління
туризму
облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

22.

День відкритих дверей в музеї Богдана Лепкого,
приурочений 29-ій річниці Незалежності України

II декада
серпня

управління
облдержадміністрації

культури

23.

Виставка фондових матеріалів до 29-ої річниці
Незалежності України та Дня Державного Прапора
України
Виставка до Дня Незалежності України та Дня міста
Тернополя (з фондів музею)

II декада
серпня

управління
облдержадміністрації

культури

III декада
серпня

управління
облдержадміністрації

культури

24.
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25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.

33.

Нарада з керівниками цукрових заводів щодо
забезпечення їх сировиною в сезон цукроваріння
2020 року
Онлайн-спогади про Всеукраїнський фольклорномистецький фестиваль „Борщівська вишиванка”
Засідання координаційної ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ – інфекції/СНІДУ в Тернопільській
області
Фотовиставка до 40-річчя бібліотеки „40 миттєвостей
нашого життя”
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
,,Актуальні питання офтальмології”
Заходи у закладах охорони здоров’я області, приурочені
Всесвітньому дню серця
Виставка „Іконопис” Володимира Шерстія (м.Чортків)
до 60-річчя від дня народження
Засідання координаційної групи для вирішення
нагальних питань протидії наркоманії та боротьби з
незаконним
розповсюдженням
наркотиків
в
Тернопільській області
Нарада з кадровиками райдержадміністрації з визначення
питань кандидатур та порядку проведення нагородження з
нагоди Дня працівників харчової промисловості та Дня
працівників сільського господарства

ІІІ декада
серпня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

II декада
вересня
23 вересня

управління
облдержадміністрації
управління
охорони
облдержадміністрації

культури

24 вересня

управління
облдержадміністрації
управління
охорони
облдержадміністрації
управління
охорони
облдержадміністрації
управління
облдержадміністрації
управління
охорони
облдержадміністрації

культури

23-24 вересня
29 вересня
II декада
вересня
30 вересня

І декада
вересня

здоров’я

здоров’я
здоров’я
культури
здоров’я

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
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34.
35.

36.
37.

38.

39.
40.

41.
42.

Нарада з питань сучасної технології посіву озимих
зернових культур під урожай 2020 року
Засідання регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при
обласній державній адміністрації
Проведення засідань експертно-перевірної комісії
державного архіву області
Розроблення
„Комплексної
програми
розвитку
агропромислового комплексу Тернопільської області на
2021-2025 роки”
Розроблення обласної цільової програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі
„Власний дім” на 2021-2025 роки
Проведення нарад за хірургічним, терапевтичним,
педіатричним та іншими напрямами з лікарями області
Засідання комісії з розгляду реєстрів погодження
позичальників на часткове відшкодування відсоткових
ставок за кредитами банків для суб’єктів малого та
середнього підприємництва
Наради з питань проведення спортивно-масових заходів

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
протягом кварталу управління з питань цивільного
захисту
населення
облдержадміністрації
протягом кварталу Державний архів Тернопільської
області
протягом кварталу департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

ІІ декада вересня

протягом кварталу департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
протягом кварталу управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
при необхідності департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації

протягом кварталу управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
Засідання обласної комісії з питань реалізації житлових протягом кварталу департамент
архітектури,
прав мешканців гуртожитків
містобудування,
житловокомунального
господарства
та
енергозбереження
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

облдержадміністрації
Засідання Регіональної ради з питань створення та протягом кварталу департамент
архітектури,
забезпечення функціонування об’єднань співвласників
містобудування,
житловобагатоквартирних будинків
комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
Засідання ради
адміністрації

церков

при

обласній

державній протягом кварталу управління з питань внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
Сприяння у розробленні та впровадженні нових протягом кварталу управління
туризму
туристичних маршрутів історико-краєзнавчої, історикооблдержадміністрації
релігієзнавчої, молодіжної, природничої та іншої
тематики, в тому числі транскордонних туристичних
маршрутів
Інформаційно-просвітницькі
заходи
з
питань протягом кварталу управління сім’ї та молоді
попередження насильства в сім’ї та жорстокого
облдержадміністрації
поводження з дітьми
Проведення нарад у режимі відеоконференції з головами
щотижнево
керівництво облдержадміністрації,
районних державних адміністрацій та головами протягом кварталу відділ
інформаційнооб'єднаних територіальних громад
комп’ютерного
забезпечення
апарату облдержадміністрації
Підготовка
та
проведення
нарад
з
питань
щоп’ятниці
управління
капітального
експлуатаційного утримання автомобільних доріг
будівництва;
регіонального
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державного та місцевого значення

49.
50.

51.

52.

53.
54.

розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації
Навчання працівників структурних підрозділів апарату протягом кварталу відділ управління персоналом
облдержадміністрації
апарату облдержадміністрації
Консультування багатодітних сімей у сільських протягом кварталу управління сім’ї та молоді
населених пунктах районів області з питань соціального
облдержадміністрації
захисту
Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення при необхідності 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
Організація та проведення засідання конкурсного при необхідності управління
регіонального
комітету з визначення переможців на право здійснення
розвитку,
інфраструктури
та
перевезення пасажирів автомобільним транспортом на
дорожнього
господарства
міжміських та приміських автобусних маршрутах
облдержадміністрації
загального користування, які не виходять за межі
території Тернопільської області (внутрішньообласні
маршрути)
Проведення засідань науково-технічних рад установ протягом кварталу управління екології та природних
природно-заповідного фонду
ресурсів облдержадміністрації
Організаційне
забезпечення
робіт
щодо протягом кварталу управління
капітального
експлуатаційного утримання автомобільних доріг
будівництва облдержадміністрації
загального користування місцевого значення
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55.
56.
57.

58.

59.
60.
61.

62.

Здійснення технічного нагляду на об’єктах будівництва протягом кварталу управління
капітального
та здача їх в експлуатацію
будівництва облдержадміністрації
Проведення корекційних програм щодо попередження протягом кварталу управління сім’ї та молоді
насильства в сім’ї
облдержадміністрації
Засідання обласної видавничої ради Тернопільської протягом кварталу управління з питань внутрішньої
обласної державної адміністрації та Тернопільської
політики,
релігій
та
обласної ради
національностей
облдержадміністрації
Засідання
регіональної
ради
підприємців
при протягом кварталу департамент
економічного
облдержадміністрації
розвитку
і
торгівлі
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
Проведення засідання територіальної комісії з питань протягом кварталу департамент
архітектури,
узгодження заборгованості з різниці в тарифах
містобудування,
житловокомунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
Проведення засідання ліцензійних комісій з питань протягом кварталу департамент
архітектури,
видачі ліцензій на здійснення господарської діяльності з
містобудування,
житловонадання послуг теплопостачання, водопостачання та
комунального господарства та
водовідведення суб’єктами господарювання
енергозбереження
облдержадміністрації
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63.
64.

65.

66.
67.

68.

69.
70.
71.

Засідання громадської ради з питань молодіжної протягом кварталу управління сім’ї та молоді
політики
облдержадміністрації
Проведення засідання комісії з питань контролю за протягом кварталу департамент
архітектури,
розрахунками за спожиті енергоносії
містобудування,
житловокомунального господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації
Засідання обласної міжвідомчої координаційної ради з
серпень
управління сім’ї та молоді
питань сім’ї, демографічного розвитку та протидії
облдержадміністрації
торгівлі людьми
Засідання обласної молодіжної ради
серпень
управління сім’ї та молоді
облдержадміністрації
Організація оздоровлення та відпочинку дітей в протягом кварталу управління сім’ї та молоді
„Українському дитячому центрі „Молода гвардія”,
облдержадміністрації
дитячому оздоровчому закладі „Артек”
Засідання громадської ради при облдержадміністрації
протягом кварталу управління
з
питань
внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
Засідання Ради підтримки учасників антитерористичної протягом кварталу департамент соціального захисту
операції при обласній державній адміністрації
населення облдержадміністрації
Організаційне забезпечення проведення спортивних протягом кварталу управління фізичної культури та
змагань з різних видів спорту
спорту облдержадміністрації
Здійснення правової експертизи проєктів розпоряджень, протягом кварталу юридичне управляння апарату
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72.

73.

74.

75.

76.

77.
78.

79.

доручень голови облдержадміністрації, договорів,
ініціативних листів
Проведення засідань атестаційної комісії з атестації
тренерів
(тренерів-викладачів)
для
присвоєння
кваліфікаційної категорії
Заходи щодо підтримки сімей з числа внутрішньо
переміщених осіб, учасників антитерористичної операції,
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу
Засідання комісії щодо попереднього розгляду питань,
пов’язаних з нагородженням державними нагородами,
відзнаками і почесними званнями України
Засідання обласної тимчасової комісії з питань
погашення
заборгованості
із
заробітної
плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат
Засідання комісії обласної державної адміністрації для
розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу
учасника війни
Огляди, публікації, експонування документальних
виставок з відзначення пам’ятних та ювілейних дат
Надання
методичної
допомоги
Тернопільському
обласному центру соціально-психологічної допомоги
„Родина”
Організаційно-методична підготовка до проведення
фольклорно-мистецьких свят, фестивалів, виставок,

облдержадміністрації
протягом кварталу управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
протягом кварталу обласний центр соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді
протягом кварталу відділ управління персоналом
апарату облдержадміністрації
протягом кварталу департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації
при необхідності

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

протягом кварталу Державний архів Тернопільської
області
протягом кварталу обласний центр соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді
протягом кварталу управління
(за окремим
облдержадміністрації,

культури
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конкурсів, ювілеїв у закладах культури

80.

81.

82.

83.

84.

85.

планом)

райдержадміністрації, виконавчі
комітети
Бережанської,
Кременецької, Тернопільської та
Чортківської міських рад
Засідання колегій структурних підрозділів обласної протягом кварталу керівництво облдержадміністрації,
державної адміністрації (за окремими планами згідно з
структурні
підрозділи
положеннями
про
структурні
підрозділи
облдержадміністрації
облдержадміністрації)
Інформування центральних органів виконавчої влади про протягом кварталу організаційний відділ та відділ
проведення повторних, проміжних виборів депутатів
(у випадку їх
адміністрування
Державного
місцевих рад, позачергових виборів сільських, селищних,
призначення)
реєстру
виборців
апарату
міських голів
облдержадміністрації
Засідання комісій, робочих груп, рад, організаційних протягом кварталу керівництво облдержадміністрації,
комітетів та інших консультативно-дорадчих органів
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації (згідно із затвердженими планами
облдержадміністрації
роботи)
Організація роботи „гарячих” телефонних ліній обласної протягом кварталу відділ роботи із зверненнями
державної адміністрації
(за окремим
громадян
апарату
графіком)
облдержадміністрації
Організація та проведення брифінгів, прес-конференцій протягом кварталу відділ взаємодії із засобами
за
участю
голови
та
заступників
голови
масової
інформації
облдержадміністрації
облдержадміністрації
Надання
методико-консультаційних
послуг протягом кварталу управління
туризму
представникам туристичної галузі
облдержадміністрації
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86.

87.

88.

89.

90.

Розроблення проєктів Програми охорони навколишнього
природного середовища в Тернопільській області на
2021-2027 роки, та Програми державного моніторингу у
галузі охорони атмосферного повітря Тернопільської
області
Організаційна робота з виконання завдань, заходів,
доручень, визначених нормативно-правовими актами
законодавства, Президента України, Кабінету Міністрів
України, Верховної Ради України, інших центральних
органів виконавчої влади, обласної ради
Обласні культурно-масові заходи, академії, науковопрактичні конференції, ювілеї, свята, фестивалі,
виставки, конкурси, акції, місячники, ігри, огляди,
марафони, змагання, олімпіади, зустрічі за „круглим
столом”, семінари-тренінги, тематичні лекції
Організаційні заходи з підготовки до представлення
потенціалу області у міжнародних, регіональних,
всеукраїнських, обласних виставках, конференціях,
ярмарках, фестивалях, форумах, асамблеях у рамках
міжрегіонального співробітництва області
Наради
керівників
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів Бережанської, Кременецької,
Тернопільської
і
Чортківської
міських
рад,
територіальних органів влади вищого рівня, установ та

протягом кварталу управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

протягом кварталу керівництво облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації
протягом кварталу керівники структурних підрозділів
(за окремим
облдержадміністрації
планом)
протягом кварталу керівники структурних підрозділів
(за окремим
облдержадміністрації
планом)
протягом кварталу керівництво облдержадміністрації,
(за окремим
організаційний відділ апарату
планом)
облдержадміністрації
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91.

92.

93.

організацій з вирішення завдань поточної роботи
Надання організаційно-методичної допомоги для протягом кварталу служба
у
справах
дітей
забезпечення організаційно-правових умов соціальнооблдержадміністрації
правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
Організаційно-методична робота з напрацювання та протягом кварталу заступники
голови
облдержпідготовки до затвердження обласною радою цільових
адміністрації,
керівники
галузевих програм
структурних
підрозділів
облдержадміністрації
Наповнення та поновлення сторінки новин офіційного протягом кварталу відділ взаємодії із засобами
веб-сайту облдержадміністрації
масової
інформації
облдержадміністрації

VI. Закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення сесії обласної ради,
розпорядження голови облдержадміністрації, хід виконання яких контролюватиметься у ІІІ кварталі 2020 року
№
Назва документа
Дата виконання
Відповідальний
з/п
за подання інформації
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020
щодня
управління охорони здоров’я
№ 211 „Про запобігання поширенню на території
облдержадміністрації
України коронавірусу COVID-19”
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2020
щодня
департамент з питань оборонної
№ 392 „Про встановлення карантину з метою
роботи,
цивільного
захисту
запобігання поширенню на території України гострої
населення
та
взаємодії
з
респіраторної
хвороби
COVID-19,
спричиненої
правоохоронними органами
коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення
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3.

4.

5.

6.

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

щотижня

щомісяця
до 5 і 20 числа

департамент
архітектури,
містобудування,
житловокомунального господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації

щомісяця
до 5 числа

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 5 липня

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
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7.

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”

до 5 липня

8.

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020
№ 172 „Деякі питання забезпечення дитини при
народженні одноразовою натуральною допомогою
“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
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

щомісяця
до 10 та 15 числа

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

щомісяця
до 10 числа

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

9.

10.

11.

12.

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

і

науки
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

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”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
12.02.2020 № 110-р „Деякі питання фінансування у
2020 році оснащення закладів загальної середньої та
професійної
(професійно-технічної)
освіти,
що
забезпечують здобуття повної загальної середньої
освіти”
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2020
№ 104 „Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 925”
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”
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня

до 10 липня

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

до 10 липня

щомісяця
до 10 числа

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

щомісяця
до 10 числа

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

щомісяця
до 10 числа

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

щомісяця

управління

охорони

здоров’я
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19.

20.

21.

22.

23.

2020 року № 250 „Деякі питання у 2020 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони
здоров’я”
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”
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015
№ 196 „Деякі питання державного фонду регіонального
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”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
09.08.2017 № 526-р „Про Національну стратегію

до 10 числа

облдержадміністрації

до 15 липня

управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації

щомісяця
до 15 числа
щомісяця
до 15 числа

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

щомісяця
до 15 числа

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 15 липня

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

30

24.

25.

26.

27.

28.

реформування системи інституційного догляду та
виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з
реалізації її І етапу”
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”
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. ”
Указ Президента України від 05.05.2011 № 547/2011
“Питання забезпечення органами виконавчої влади
доступу до публічної інформації”
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”
Указ Президента України від 30.09.2019 № 721/2019

до 15 липня

служба
у
справах
облдержадміністрації

до 15 липня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 15 липня

відділ забезпечення
керівництва
облдержадміністрації

до 15 липня

управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації

до 15 липня

служба

у

дітей

діяльності
апарату

справах

дітей

31

29.

30.

31.

32.

33.

„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
27.11.2019 № 1335-р „Про затвердження плану заходів з
реалізації Національної стратегії реформування системи
юстиції щодо дітей на період до 2023 року”
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”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
03.03.2020 № 202-р „ Про затвердження плану заходів на
2020 рік з реалізації Стратегії подолання бідності”
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020
№ 204 „Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для
реалізації пілотного проєкту “Розвиток соціальних
послуг”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
02.03.2010 № 359-р „Про затвердження плану заходів
щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості
населення”

облдержадміністрації

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

32

34.

35.

36.

37.

38.

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”
Указ Президента України від 06.02.2003 № 84/2003 “Про
невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з
організованою злочинністю і корупцією”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від 19.08.2015
№ 898-р „Питання забезпечення
учасників антитерористичної операції та сімей загиблих
учасників антитерористичної операції земельними
ділянками”

до 15 липня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 15 липня

відділ з питань запобігання та
виявлення
корупції
апарату
облдержадміністрації
головне
управління
Держгеокадастру у Тернопільській
області

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”
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

департамент
архітектури,
містобудування,
житловокомунального господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації

до 15 липня
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39.

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”

щомісяця
до 25 числа

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

40.

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”

до 25 липня

управління
охорони
облдержадміністрації

41.

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 29 липня

департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації

42.

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2017
№ 1029 “Деякі питання удосконалення системи
моніторингу та оцінки результативності реалізації
державної регіональної політики”

до 25 серпня

департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації

43.

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019
№ 827“Деякі питання державного моніторингу в галузі
охорони атмосферного повітря”

до 1 вересня

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

здоров’я

34

44.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
18.10.2017 року № 743-р „Про затвердження плану дій
щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки”

Керівник апарату адміністрації
Світлана Беспоповцева
Валентина Лимар

до 10 вересня

управління сім’ї та
облдержадміністрації

молоді

Віталій СІКІРИНСЬКИЙ

