ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від _________________ 2021 року

№ ______________

Про затвердження плану роботи
облдержадміністрації на
березень 2021 року
Відповідно до пункту 6 регламенту обласної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації
від 20 листопада 2020 року № 681/01.02-01:
1. Затвердити план роботи обласної державної адміністрації на
березень 2021 року (додається).
2. Контроль за виконанням плану роботи покласти на заступників
голови та керівника апарату обласної державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.
Голова адміністрації

Володимир ТРУШ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
№ 153/01.02-01 від 02.03.2021
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000067EF2E0080C68200
Підписувач Труш Володимир Любомирович
Дійсний з 23.03.2020 0:00:00 по 23.03.2022 0:00:00
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Ігор Дем’янчук
Ігор Гайдук
Віктор Устенко
Володимир Важинський
Світлана Беспоповцева
Мирослав Якимів
Ольга Вовк
Сергій Калиняк
Іванна Лицар
Олег Пілярчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
____________№______________
ПЛАН РОБОТИ
обласної державної адміністрації на березень 2021 року
№
з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

І. Колегія обласної державної адміністрації
1.

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про фінансову підтримку виробників сільськогосподарської
продукції з державного та обласного бюджетів у 2020 році та
основні напрями підтримки сільського господарства області на
2021 рік
2. Про стан виконання у 2021 році завдань, визначених
розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 лютого
2019 року № 103-од ,,Про реалізацію на території області
Національної стратегії управління відходами в Україні до
2030 року”

25
березня

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації
управління екології
та природних
ресурсів облдержадміністрації

4

ІІ. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

ІI
декада

керівництво області

IIІ. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Організація проведення урочистого нагородження почесним
званням України „Мати-героїня” жінок області
Організація та проведення вітання жінок області
в
комунальному некомерційному підприємстві „Тернопільський
обласний клінічний перинатальний центр „Мати і дитина”
Тернопільської обласної ради
Літературно-музична композиція „Велич духу і сила таланту”
до дня народження Тараса Шевченка
Фінальний етап ХІ Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка
Заходи з нагоди відзначення 207-ї річниці від дня народження
Т. Г. Шевченка
Молодіжний флеш-моб „Шевченківські дні, приурочені
висвітленню відомих та невідомих сторін постаті великого
Кобзаря – Т. Г. Шевченка”
І етапу онлайн турніру кубку області інтелектуальних ігор
„УНІКУМ”
Обласні змагання з початкового технічного моделювання,
приурочені Дню українського добровольця

4 березня
5 березня

управління
сім’ї
облдержадміністрації
управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

та

молоді

5 березня

управління культури облдержадміністрації

6 березня

управління
освіти
облдержадміністрації

9 березня

управління культури облдержадміністрації

9 березня

управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

11 березня

управління
сім’ї
облдержадміністрації
управління
освіти
облдержадміністрації

та

молоді

12 березня

і

і

науки

науки
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10.

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу ,,Земля - наш
спільний дім”
Урочиста передача медичного обладнання придбаного за
результатами Всеукраїнської акції „Серце до серця”, у
Тернопільську обласну дитячу клінічну лікарню

11.

Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят:

9.

Міжнародний день жінок
День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814 р.)
День українського добровольця

22-25
березня
І декада

управління
освіти
облдержадміністрації
управління
сім’ї
облдержадміністрації

8
березня
9
березня
14
березня

управління культури облдержадміністрації

День працівників житлово-комунального господарства і
побутового обслуговування населення

21
березня

Всесвітній день поезії

21
березня
22
березня
23
березня
24
березня
25
березня

Всесвітній день водних ресурсів
Всесвітній день метеорології
Всеукраїнський день боротьби
туберкульоз
День Служби безпеки України

із

захворюванням

на

і
та

науки
молоді

управління культури облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
департамент архітектури, містобудування,
житлово-комунального господарства та
енергозбереження облдержадміністрації
управління культури облдержадміністрації
управління екології та природних ресурсів
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
департамент з питань оборонної роботи,
цивільного захисту населення та взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації

6
День Національної гвардії України

26
березня

Міжнародний день театру

27
березня

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

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

Нарада з питань проведення спартакіади допризовної молоді

4 березня

2.

Нарада щодо започаткування соціального проєкту ,,Активні
парки – локації здорової України”
Зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Угорщини в
Україні паном Іштваном Ійдярто та Надзвичайним і
Повноважним Послом Республіки Польща в Україні паном
Бартошем Ціхоцкі
Проведення засідання комісії для присвоєння спортивних
розрядів
Засідання атестаційної комісії управління охорони здоров’я
облдержадміністрації на присвоєння кваліфікаційної категорії
лікарям
Проведення засідання атестаційної комісії для присвоєння
категорії тренерам-викладачам
Нарада з питань
проведення чемпіонату області з
легкоатлетичного кросу
Нарада із представниками державних та комерційних банків з
питань кредитування сільськогосподарських підприємств у
2021 році

10 березня

3.

4.
5.

6.
7.
8.

10 березня

19 березня
25 березня
26 березня
30 березня
І декада

управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

7
Засідання організаційного комітету з нагоди відзначення
207-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка

І декада

10. Засідання організаційного комітету з нагоди відзначення Дня
українського добровольця

І декада

11. Нарада з питання реалізації положень законодавства України
стосовно передачі територіальним громадам обʼєктів
нерухомості та закладів, які перебувають у спільній власності
територіальних громад районів, а також майна реорганізованих
районних державних адміністрацій
12. Нарада з питання організації виконання плану заходів зі
створення безбар’єрного простору в області на 2021-2022 роки

ІІ декада

9.

13. Робоча поїздка до Чортківського і Тернопільського районів з
питань підготовки та проведення сільськогосподарськими
підприємствами комплексу весняно-польових робіт
14. Кущові наради за участю керівників сільськогосподарських
підприємств, фермерських господарств, територіальних громад
області з питань земельної реформи та фінансової підтримки
агропромислового комплексу у 2021 році
15. Засідання робочої групи з реалізації ґрантового проєкту
Програми прикордонного співробітництва Європейського
інструменту сусідства „Польща-Білорусь-Україна 2014-2020”
16. Робочі поїздки з питань створення, розвитку молочних ферм
сімейного типу та їх фінансової підтримки у 2021 році

ІІІ декада

ІІІ декада

управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

ІІІ декада

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

протягом
місяця

управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

протягом
місяця

8
17. Засідання регіональної комісії з питань евакуації при обласній
державній адміністрації

протягом
місяця

18. Позачергове засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при
обласній державній адміністрації

протягом
місяця

19. Проведення засідання науково-методичної ради
20. Засідання обласної тристоронньої соціально-економічної ради

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
Державний архів Тернопільської області

протягом
місяця
у разі потреби департамент
соціального
населення облдержадміністрації
у разі потреби департамент
соціального
населення облдержадміністрації
у разі потреби департамент
соціального
населення облдержадміністрації
у разі потреби департамент
соціального
населення облдержадміністрації

захисту

21. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
захисту
обласній державній адміністрації
22. Засідання комісії з визнання та встановлення статусу учасника
захисту
бойових дій-добровольця антитерористичної операції
23. Засідання регіональної комісії з визначення статусу осіб, які
захисту
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших
категорій громадян
24. Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення у разі потреби департамент економічного розвитку і
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та
торгівлі облдержадміністрації
проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
25. Засідання комісії з розгляду реєстрів погодження позичальників у разі потреби департамент економічного розвитку і
на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами
торгівлі облдержадміністрації
банків для суб’єктів малого та середнього підприємництва
26. Засідання робочої групи щодо вирішення в області проблемних у разі потреби департамент економічного розвитку і
питань малого та мікробізнесу
торгівлі облдержадміністрації

9
27. Засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення за дорученням департамент
соціального
захисту
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), голови комісії населення облдержадміністрації
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
28. Засідання обласної міжвідомчої робочої групи з питань за дорученням департамент
соціального
захисту
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення
керівника
населення облдержадміністрації
рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині
групи
мінімальної заробітної плати
29. Засідання комісії обласної державної адміністрації з розгляду
по мірі
департамент
соціального
захисту
питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни
надходження населення облдержадміністрації
заяв
30. Засідання ліцензійних комісій обласної державної адміністрації
по мірі
департамент
архітектури,
з питань видачі суб’єктам господарювання ліцензій на надходження містобудування, житлово-комунального
провадження господарської діяльності з теплопостачання,
заяв
господарства
та
енергозбереження
водопостачання та водовідведення
облдержадміністрації
V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

2.

Проведення
атестаційної
експертизи
у
державному
навчальному
закладі
,,Хоростківський
професійний
сільськогосподарський ліцей”
Надання
організаційно-методичної
допомоги
органам
місцевого самоврядування з питань розроблення (оновлення)
містобудівної документації регіонального і місцевого рівнів
(схем планування територіальних громад, генеральних планів
населених пунктів області)

1-4 березня
протягом
місяця

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

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

4.

Надання методичної допомоги щодо розроблення планів дій
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру місцевого рівня, положень про
спеціалізовані служби, корегування/внесення змін до положень
про ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту Тернопільської області, про територіальні
(місцеві) формування цивільного захисту
Надання методичної допомоги щодо розроблення положень
про місцеві автоматизовані системи централізованого
оповіщення на рівні територіальних громад

протягом
місяця

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

протягом
місяця

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

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

2.

Засідання колегії департаменту архітектури, містобудування,
житлово-комунального господарства та енергозбереження
облдержадміністрації з порядком денним: про підсумки роботи
житлово-комунальної галузі за 2020 рік та визначення
пріоритетних напрямів роботи на 2021 рік
Засідання колегії департаменту з питань оборонної роботи,
цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними
органами облдержадміністрації з порядком денним: підсумків
роботи за 2020 рік і визначення основних завдань у сфері
оборонної роботи та цивільного захисту області на 2021 рік

18 березня

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

II декада

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

Засідання
колегії
управління
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про підготовку до оздоровчої кампанії 2021 року.
2. Про проведення в області Всеукраїнської благодійної акції
„Серце до серця”.
3. Про організацію роботи зі зверненнями громадян

ІІ декада

управління
сім'ї
облдержадміністрації

та

молоді

4.

Засідання колегії управління культури облдержадміністрації з
порядком денним:
1. Про підсумки творчої та фінансово-господарської діяльності
закладів
культури
і
мистецтв
області
за
2020 рік і завдання на 2021 рік.
2. Про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли до
управління культури обласної державної адміністрації
упродовж 2020 року

ІІ декада

управління культури облдержадміністрації

VII. Робота з кадрами
1.

Онлайн - навчання в Тернопільському регіональному центрі
Тернопільський
регіональний
підвищення кваліфікації (за окремим планом):
підвищення кваліфікації
працівників, відповідальних за питання цивільного захисту 1-3 березня
населення районних державних адміністрацій, департаменту з
питань цивільного захисту населення обласної державної
адміністрації та органів місцевого самоврядування;
державних службовців категорії „В”, які впродовж останніх
трьох років не підвищували кваліфікацію за професійною 10-12 березня
(сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації;
працівників виконавчого апарату Тернопільської обласної ради
16 березня
з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності;
працівників, відповідальних за ведення діловодства в органах
18 березня
місцевого самоврядування;

центр

12
працівників, відповідальних за питання управління фінансами у
сфері соціального захисту населення, районних державних
22 березня
адміністрацій та органів місцевого самоврядування;
працівників органів державної влади та органів місцевого
23 березня
самоврядування з питань запобігання і протидії торгівлі людьми;
працівників, відповідальних за ведення діловодства і контролю
апаратів,
структурних підрозділів обласної та районних 24 березня
державних адміністрацій;
працівників управлінь, відділів освіти районних державних
адміністрацій, управління освіти і науки обласної державної 25 березня
адміністрації та органів місцевого самоврядування;
посадових осіб органів місцевого самоврядування, які 29-31 березня
впродовж останніх трьох років не підвищували кваліфікацію за
професійною (сертифікатною)
програмою підвищення
кваліфікації
VIII. Питання для вивчення з наступним інформуванням голови та заступників голови облдержадміністрації
1.

2.

Здійснення внутрішнього аудиту діяльності управління
культури обласної державної адміністрації щодо ступеня
виконання і досягнення цілей обласної комплексної програми
розвитку та підтримки фінансово-господарської діяльності
комунального підприємства Тернопільської обласної ради
„Тернопільський обласний центр дозвілля „Терноцвіт” на
2020-2023 роки
Проведення перевірок додержання законодавства про
звернення громадян в управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

протягом
місяця

сектор
внутрішнього
облдержадміністрації

аудиту

протягом
місяця

відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації
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IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформацій органам
влади вищого рівня у березні 2021 року
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Назва документа
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211
„Про запобігання поширенню на території України
коронавірусу COVID-19”
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236
„Про
встановлення
карантину
та
запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”
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”
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1251
„Про виділення коштів для забезпечення опорних закладів
охорони здоров’я у госпітальних округах медичним
обладнанням,
а
саме
системами
рентгенівськими
діагностичними стаціонарними загального призначення
(цифровими) та апаратами ультразвукової діагностики”

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

до 2 березня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

до 3 березня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я
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Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2020
№ 916-р „Про затвердження плану заходів з підготовки об’єктів
паливно-енергетичного комплексу України до осінньозимового періоду 2020/21 року та його проходження”
6. 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”
7. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
14.03.2018 № 9 п. 7 «Про організаційні заходи щодо виконання
Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне
утримання шляхом вдосконалення порядку примусового
стягнення заборгованості зі сплати аліментів”»
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68
«Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох
років „муніципальна няня»
9. 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”
10. 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”
5.

до 5 березня

до 10 березня

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

до 10 березня

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

до 10 березня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 10 березня

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

до 10 березня

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки
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11. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2020 № 1117
„Про
затвердження
Порядку
використання
коштів,
передбачених у державному бюджеті на оздоровлення і
відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки,
в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої
категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких
розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських)
Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, на
узбережжі Чорного і Азовського морів”
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2020
№ 1365 „Про затвердження Порядку розподілу та використання
коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству
фінансів для забезпечення окремих видатків районних
державних адміністрацій, пов’язаних з ліквідацією районів”
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.2021 № 47
„Деякі питання надання у 2021 році субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на
здійснення підтримки
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я”
14. Указ Президента України від 29.01.2021 № 30/2021
„Про деякі заходи щодо забезпечення права громадян на якісні
та безпечні соціальні послуги”
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 239
„Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну”
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 554
„Про
затвердження
Державної
програми
розвитку
транскордонного співробітництва”

до 10 березня

управління
сім’ї
облдержадміністрації

до 10 березня

департамент
облдержадміністрації

фінансів

до 10 березня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

до 10 березня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 15 березня

управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації

до 15 березня

та

молоді
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17. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877
„Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво/капітальний
ремонт/реконструкцію
малих
групових будинків, будинків підтриманого проживання,
будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного
типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення
проєктно-кошторисної документації”
18. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019
№ 693-р „Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії
розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на
період до 2020 року”
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 853
„Деякі питання, пов’язані з реформуванням системи
інституційного догляду та виховання дітей”
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2020 № 1180
«Деякі питання надання при народженні дитини одноразової
натуральної допомоги “пакунок малюка”»
21. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.02.2021
№ 112-р „Про затвердження плану заходів із вшанування
подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті
Героїв Небесної Сотні на 2021-2025 роки”
22. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1358
„Деякі
питання
функціонування
Національної
телекомунікаційної мережі”

до 15 березня

служба
у
справах
облдержадміністрації

до 15 березня

департамент з питань оборонної роботи,
цивільного захисту населення та
взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації
служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації

до 15 березня

дітей

до 15 березня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 15 березня

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

до 16 березня

управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
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23. 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”
24. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 № 100
„Про внесення змін до Положення про підготовку і проведення
призову громадян України на строкову військову службу та
прийняття призовників на військову службу за контрактом”
25. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.06.2020
№ 776-р „Про затвердження плану заходів на 2020 рік з
реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції
на 2018-2021 роки”
26. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.03.2016
№ 271-р „Про затвердження Національного плану дій щодо
боротьби з деградацією земель та опустелюванням”
27. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 24.12.2019 № 29 п. 6. 1 „Про заходи з протидії нелегальному
обігу пального”

до 20 березня

управління
охорони
облдержадміністрації

до 20 березня

департамент з питань оборонної роботи,
цивільного захисту населення та
взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації

28. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.07.2017
№ 489-р „Про затвердження плану заходів з реалізації
Концепції розвитку сільських територій”
29. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 449
„Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання
та оцінки якості соціальних послуг”

до 1 квітня

до 25 березня

здоров’я

до 31 березня

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

до 31 березня

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

до 1 квітня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
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30. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.02.2021
№ 89-р „Про затвердження плану заходів з підготовки передачі
до комунальної власності цілісних майнових комплексів вищих
навчальних закладів I-II рівня акредитації (закладів фахової
передвищої освіти) державної форми власності, що мають
статус окремих юридичних осіб і видатки на оплату послуг з
підготовки фахівців у яких здійснюються з обласних бюджетів
та бюджету міста Києва”
Керівник апарату адміністрації
Ольга Вовк

до 1 квітня

управління
освіти
облдержадміністрації

і

Світлана БЕСПОПОВЦЕВА

науки

