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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
____________№______________

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

Зміст заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

І. Колегія обласної державної адміністрації
1.

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про стан роботи щодо соціально-правового захисту дітей,
профілактики правопорушень та злочинності в дитячому
середовищі.
2. Про виконання заходів програми збереження культурної
спадщини
Тернопільської області на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради від
03 березня 2016 року № 108

25
листопада

служба
у
справах
облдержадміністрації
управління
облдержадміністрації

дітей
культури

3

ІІ. Сесія обласної ради
1. Засідання сесії Тернопільської обласної ради

І
декада

керівництво області

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

2.

3.

4.

5.

6.

Організація відправлення дітей області на оздоровлення та
відпочинок ІХ тематичної зміни в український дитячий
центр „Молода Гвардія”
Організація відправлення дітей області на оздоровлення та
відпочинок ІХ тематичної зміни в молодіжний дитячий
центр „Артек”
Відкриття документальної виставки, статей, повідомлень із
нагоди відзначення 150-ї річниці від дня народження
Станіслава Севериновича Дністрянського
Організація та проведення регіонального етапу програми
особистісного і професійного розвитку „Державотворець”
для молоді області в онлайн-форматі
Проведення обласного етапу ХІ Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка
Мітинг-реквієм та акція „Засвіти свічку” до Дня пам’яті
жертв голодоморів

11 листопада управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

13 листопада управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

13 листопада Державний архів Тернопільської області

13-30
листопада

управління
сім’ї
облдержадміністрації

21 листопада управління
освіти
облдержадміністрації
23 листопада управління
облдержадміністрації

та

молоді
і

науки
культури
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7.
8.

9.

Книжкова виставка „Голод ‒ геноцид в Україні” до Дня
24-30
пам’яті жертв голодоморів
листопада
Урочистості з нагоди виведення військовослужбовців 27 листопада
військової частини А3215 Збройних сил України із зони
проведення операції Об’єднаних сил
Відеоконцерт до Дня вшанування жертв Голодомору
28 листопада

Творчий звіт Тернопільського академічного обласного
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка,
присвячений Дню утворення Західно-Української
Народної Республіки
11. Заходи з нагоди відзначення державних та професійних
свят:
День
проголошення
Західно-Української
Народної
Республіки
10.

День працівників соціальної сфери
День інженерних військ. День ракетних військ і артилерії
День залізничника

І декада

1
листопада
1
листопада
3
листопада
4
листопада

управління
облдержадміністрації
управління
облдержадміністрації

культури

управління
облдержадміністрації
управління
облдержадміністрації

культури

культури

культури

управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
управління
регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
управління
регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації

5
День української писемності та мови
Всеукраїнський день працівників культури та майстрів
народного мистецтва
Всесвітній день молоді
День працівників сільського господарства
День працівників радіо, телебачення та зв’язку
Міжнародний день студента
Всесвітній день телебачення

9
листопада
9
листопада
10
листопада
15
листопада
16
листопада
17
листопада
21
листопада

День Гідності та Свободи

21
листопада

День пам’яті жертв Голодомору

28
листопада

управління
культури
облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
управління
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації
управління
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
обласної державної адміністрації
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
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IV. Засідання комісій, оргкомітетів, обласні наради, семінари за участю голови і заступників голови
облдержадміністрації
1.

Засідання обласної видавничої ради Тернопільської обласної
державної адміністрації та Тернопільської обласної ради

2.

Нарада з питань проведення обласних змагань з олімпійських
3 листопада
і неолімпійських видів спорту
Онлайн-семінар для зацікавлених суб’єктів підприємництва 3-4 листопада
області на тему „Дослідження та аналіз ринку”
Всеукраїнська науково-практична конференція ,,Освіта
6 листопада
ХХІ століття: реалії та перспективи розвитку”
Проведення засідання атестаційної комісії з атестації тренерів 10 листопада
(тренерів-викладачів) для присвоєння кваліфікаційної
категорії
Засідання організаційного комітету щодо проведення заходів, 12 листопада
присвячених Дню Гідності та Свободи

3.
4.
5.

6.

7.

Засідання науково-методичної ради

8.

Всеукраїнська науково-практична конференція на тему
„Патологія шийки матки. Імплементація міжнародних
стандартів”

3 листопада

12 листопада
13-14
листопада

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
Державний
архів
Тернопільської
області
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації

7
Онлайн-семінар для зацікавлених суб’єктів підприємництва
області на тему „Управління активами та ризик-менеджмент”
10. Засідання обласного конкурсного комітету з перевезення
пасажирів
на
автобусних
маршрутах
загального
користування, що не виходять за межі області
11. Засідання організаційного комітету щодо проведення заходів
з нагоди вшанування пам’яті жертв голодоморів та
політичних репресій
12. Засідання експертно-перевірної комісії

17-18
листопада
18 листопада

13. Участь у VII онлайн-форумі „Moldova Business Week” щодо
питань тенденцій розвитку світових економік, головних
напрямів інвестиційної діяльності та семи стратегічних
секторів економіки Молдови
14. ІV
регіональна
науково-практична
конференція
,,Використання технологій менеджменту якості в управлінні
закладами освіти”
15. Засідання атестаційної комісії управління охорони здоров’я
облдержадміністрації щодо присвоєння кваліфікаційної
категорії лікарям
16. Онлайн-семінар для працівників консультативних пунктів для
бізнесу на тему „Ефективні клієнтські технології B2B та B2C”
17. Відеоконференції, форума на тему „Розвиток у галузі
бджільництва”

19-21
листопада

9.

19 листопада
20 листопада

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
Державний
архів
Тернопільської
області
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації

26 листопада

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

26 листопада

управління
охорони
облдержадміністрації

26-27
листопада
27 листопада

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

здоров’я

8
18. Засідання правління Громадської
державній адміністрації

ради

при

обласній

І декада

19. Засідання регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній
державній адміністрації
20. Нарада з питання організації і забезпечення освоєння у
2020 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій

І декада

21. Організація та проведення в режимі онлайн ІІІ Туристичного
форуму Тернопілля ,,TFT-2020”
22. Засідання координаційної ради з питань безпеки дорожнього
руху на автомобільному транспорті області

ІII декада

23. Проведення онлайн семінарів на тему ,,Внутрішній туризм,
шляхи виходу з кризи” та ,,Кризовий менеджмент в туризмі”
24. Нарада з питань наповнення даними й організації і
забезпечення функціонування Єдиної державної електронної
системи в будівництві

ІII декада

25. Нарада щодо утримання вулично-дорожньої мережі області

І декада

ІII декада

ІII декада

щоп’ятниці

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
департамент
архітектури,
містобудування,
житловокомунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
управління
туризму
облдержадміністрації
управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
управління
туризму
облдержадміністрації
департамент
архітектури,
містобудування,
житловокомунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

9
26. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при у разі потреби
обласній державній адміністрації
27. Засідання комісії з визнання та встановлення статусу у разі потреби
учасника бойових дій-добровольця антитерористичної
операції
28. Засідання регіональної комісії з визначення статусу осіб, які у разі потреби
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших
категорій громадян
29. Засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення за дорученням
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), голови комісії
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
30. Засідання комісії з підготовки висновку щодо доцільності
при
надання дозволів на право користування пільгами з надходженні
оподаткування
документів
31. 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
32. Засідання комісії обласної державної адміністрації з розгляду
по мірі
питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни
надходження
заяв
33. Засідання
регіональної
ради
підприємців
при
протягом
облдержадміністрації
місяця

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
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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34. Засідання комісії з розгляду реєстрів погодження
позичальників на часткове відшкодування відсоткових ставок
за кредитами банків для суб’єктів малого та середнього
підприємництва
35. Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм і
проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

по мірі
необхідності

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

протягом
місяця по мірі
необхідності

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

2.

Надання організаційно-методичної допомоги з виїздами на
місця з питань підготовки підприємств житловокомунального господарства до опалювального періоду
2020/2021 року
Надання організаційно-методичної допомоги органам
місцевого самоврядування з питань розроблення (оновлення)
містобудівної документації та виготовлення проєктної
документації на будівництво об'єктів, що будуть
споруджуватися за кошти субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам для здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій

протягом
місяця
протягом
місяця за
окремим
графіком

департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
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3.

Виїзди бригад обласних спеціалістів у райони області для
огляду постраждалого населення внаслідок Чорнобильської
катастрофи

протягом
місяця за
окремим
графіком

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

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

2.

Засідання колегії Державного архіву Тернопільської області з
І декада
Державний архів Тернопільської області
порядком денним:
1. Про функціонування та наповнення офіційного сайту
Державного архіву області.
2. Про стан кадрової роботи, підвищення кваліфікації
співробітників держархіву.
3. Про результати проведених перевірок установ-джерел
комплектування Тернопільської області у 2020 році
Засідання
колегії
управління
сім'ї
та
молоді 12 листопада управління
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації з порядком денним:
облдержадміністрації
1. Про організацію підготовки та проведення відзначення
Новорічно-Різдвяних свят для дітей соціально незахищених
категорій в умовах карантину.
2. Про заходи з молодіжної політики та національнопатріотичного виховання.
3. Про план заходів у проведення акції „16 днів проти
насильства”.
4. Про стан розгляду звернень громадян
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3.

Засідання
колегії
служби
у
справах
дітей
облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про забезпечення соціально-правового захисту дітей,
профілактики правопорушень та злочинності у дитячому
середовищі.
2. Про створення та функціонування сімейних форм
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
3. Про соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, які
виховуються в інтернатних закладах.
4. Про стан виконавської дисципліни служб у справах дітей
щодо виконання завдань, визначених актами Президента
України,
Кабінету
Міністрів
України,
голови
облдержадміністрації, з питань соціально-правового захисту
прав дітей

ІII декада

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

VII. Робота з кадрами
1.

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

Тернопільський
регіональний
центр
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій
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1) працівників центрів надання адміністративних послуг;
3 листопада
2) працівників органів державної влади та органів місцевого 4 листопада
самоврядування на тему „Соціально-психологічні аспекти
керівництва в органах публічної влади. Лідерство на
публічній службі”;
3) працівників органів державної влади та органів місцевого 4 листопада
самоврядування на тему „Сучасні інформаційні технології у
сфері публічного управління”;
4) старост, сільських, селищних та міських голів 9 листопада
(їх заступників);
5) працівників органів державної влади, вперше призначених
10-12
на посади державної служби за загальною професійною листопада
(сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації;
6) спеціалістів сільських, селищних і міських рад, рад
16-17
об’єднаних територіальних громад із земельних питань;
листопада
7) начальників і спеціалістів служб у справах дітей районних 18 листопада
державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад
міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад,
працівників служби у справах дітей обласної державної
адміністрації;
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8) працівників районних державних адміністрацій, 19 листопада
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
об’єднаних територіальних громад, відповідальних за сферу
молоді, працівників управління сім’ї та молоді обласної
державної адміністрації;
9) працівників, відповідальних за діловодство, архів та 25 листопада
діяльність експертних комісій органів державної влади,
місцевого самоврядування (у тому числі архівні відділи,
трудові архіви);
10) працівників економічних підрозділів районних державних 26 листопада
адміністрацій, управлінь міжнародного співробітництва та
фандрайзингу обласної державної адміністрації, виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення, об’єднаних
територіальних громад на тему „Підготовка до Програми
транскордонного співробітництва Україна-Польща-Білорусь
2021/2027”
VIII. Питання для вивчення з наступним інформуванням голови та заступників голови облдержадміністрації
1.

Здійснення внутрішнього аудиту діяльності
Тернопільської районної державної адміністрації

апарату

протягом
місяця

сектор
внутрішнього
облдержадміністрації

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

2.

3.

Назва документа
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641
„Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним
поширенням
гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 № 313
„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2020 р. № 211”
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 623
„Про виділення коштів для здійснення доплат до заробітної
плати медичним та іншим працівникам закладів охорони
здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом
SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність
населення”

Дата
виконання
щодня

Відповідальний за подання інформації
департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

щотижня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

до 2
листопада

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я
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4.

5.

6.

7.

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 923
„Про виділення коштів для забезпечення подачею кисню
ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають
стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою
респіраторною
хворобою
COVID-19,
спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2”
Доручення Президента України від 29.06.2010 № 1-1/1378
щодо активізації роботи комісій з питань забезпечення
своєчасності й повноти сплати податків та погашення
заборгованості із зарплати, пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат і щомісячного оприлюднення в засобах
масової інформації щодо погашення заборгованості із
зарплати
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”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2020
№ 916-р „Про затвердження плану заходів з підготовки
об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до
осінньо-зимового періоду 2020/21 року та його проходження”

до 3
листопада

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 5
листопада

управління
охорони
облдержадміністрації

до 5, 20
листопада

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

до 5
листопада

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

здоров’я
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Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695
„Про затвердження Державної стратегії регіонального
розвитку на 2021-2027 роки”
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 932
„Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії
національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки”
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719
„Питання
забезпечення
житлом
сімей
загиблих
військовослужбовців, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з
числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній
операції, та потребують поліпшення житлових умов”
11. 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”
12. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
14.03.2018 № 9 пункту 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”
8.

до 5
листопада

управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

до 9
листопада

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 10 та 20
листопада

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 10
листопада

служба
у
справах
облдержадміністрації

до 10
листопада

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

дітей
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13. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
18.04.2018 № 14 пункту 7.5 „Рішення з окремих питань
(щодо результатів роботи оперативних штабів для
мобільного реагування на випадки порушень прав
землевласників і землекористувачів)”
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68
„Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до
трьох років „муніципальна няня”
15. Резолюція Прем’єр-міністра України до Закону України від
14.11.2019 № 294-ІХ „Про Державний бюджет України на
2020 рік”
16. 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”
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 104
„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 30.11.2016 № 925”
18. 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”

до 10
листопада

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 10
листопада

департамент
облдержадміністрації

до 10
листопада

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

до 10
листопада

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

до 10
листопада

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

до 10
листопада

управління
охорони
облдержадміністрації

фінансів

здоров’я
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19. 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”
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 № 333
„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 28.03.2018 № 214 “Питання забезпечення житлом деяких
категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території
інших держав, а також членів їх сімей”
21. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 06.05.2020 № 29 п. 6.7 щодо додаткових виплат медичним
працівникам

до 10
листопада

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 10
листопада

управління
охорони
облдержадміністрації

до 10
листопада

22. 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”
23. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 239
„Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну”
24. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016
№ 517-р „Про затвердження плану невідкладних заходів
щодо погашення заборгованості із заробітної плати”

до 15
листопада

департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації

до 15
листопада
до 15
листопада

здоров’я
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25. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 515
„Про внесення змін до постанови 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”
26. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 673
„Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України”
27. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 853
„Деякі питання, пов’язані з реформуванням системи
інституційного догляду та виховання дітей”
28. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.07.2020
№ 798-р „Про розподіл субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за
належні для отримання жилі приміщення для деяких
категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України, а також членів їх сімей”

до 15
листопада

управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

до 15
листопада

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

до 15
листопада

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 20
листопада

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки
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29. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 № 306
„Про затвердження Порядку формування державного
замовлення на підготовку фахівців, наукових, науковопедагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації
та перепідготовку кадрів”

Керівник апарату адміністрації
Мирослав Якимів
Ольга Вовк

до 1 грудня

управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації

Світлана БЕСПОПОВЦЕВА

