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

Термін
виконання

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

І. Колегія обласної державної адміністрації
1.

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про стан соціально-економічного розвитку області у
І кварталі 2021 року.
2. Про підсумки проходження осінньо-зимового періоду
2020/2021 року

28
квітня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

ІІ. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

ІI
декада

керівництво області
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IIІ. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Організація та проведення на регіональному рівні 1-21 квітня
VII Всеукраїнського форуму взаємодії та розвитку
Організація та проведення Всеукраїнської благодійної акції
1 квітня –
„Серце до Серця”
30 вересня
Організація відправки дітей області на оздоровлення та 7 – 27 квітня
відпочинок ІІ тематичної зміни у молодіжний дитячий
центр „Артек”
Організація відправки дітей області на оздоровлення та
8 – 28
відпочинок ІІ тематичної зміни в український дитячий
квітня
центр „Молода Гвардія”
Організація та проведення походу „Шляхами героїв”
10-12 квітня

управління
сім’ї
облдержадміністрації
управління
сім’ї
облдержадміністрації
управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

та

молоді

та

молоді

управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

управління
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
Виставка-роздум „Чорнобиль ‒ виклик, не засвоєний 19-30 квітня управління
культури
людством” до Дня Чорнобильської трагедії
облдержадміністрації
Покладання квітів до пам’ятника жертвам Чорнобильської
26 квітня
департамент
соціального
захисту
катастрофи та ядерних випробувань в парку Національного
населення облдержадміністрації
відродження
Відкриття документальної виставки до 140-річниці від дня
29 квітня
державний архів області
народження Катерини Андріївни Рубчакової (1881-1919)
Проведення
благодійно-мистецької
акції
„Школа
ІІ декада
управління
сім’ї
та
молоді
писанкарства. Намалюю писаночку!”
облдержадміністрації
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10.
11.

Проведення обласного турніру з інтелектуальних ігор серед
ІІ декада
молоді області „Mind Game”
Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят:

управління
сім’ї
облдержадміністрації

Благовіщеня Пречистої Діви Марії

7 квітня

Всесвітній день здоров’я

7 квітня

Міжнародний день визволення в’язнів фашистських
концтаборів
Міжнародний день пам’яток і визначних місць

11 квітня

Всесвітній день книги та авторського права

23 квітня

В’їзд Господній в Єрусалим. Вербна неділя

25 квітня

День Чорнобильської трагедії

26 квітня

День охорони праці

28 квітня

управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

18 квітня

та

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

Засідання експертно-перевірної комісії

2.

Організація офіційної зустрічі з Надзвичайним та
Повноважним Послом Республіки Узбекистан в Україні
паном Курманом Алішером Анваровичем
Офіційний візит у провінцію Чанаккале Турецької
Республіки. Підписання Меморандуму щодо співробітництва
у торговельній, науково-технічній і культурній сферах між
Тернопільською обласною державною адміністрацією та
Адміністрацією провінції Чанаккале
Нарада
з питань проведення ІІ етапу “Олімпійське
лелечення”
Засідання науково-методичної ради

19-23 квітня

Засідання обласної комісії з атестації тренерів (тренерів –
викладачів ) та присвоєння кваліфікаційних категорій
Нарада з питання розроблення обласної програм зі створення
безбар’єрного простору на 2021-2025 роки

30 квітня

3.

4.
5.
6.
7.

16 квітня

20-28 квітня

26 квітня
28 квітня

І декада

державний архів області
управління
співробітництва
та
облдержадміністрації
управління
співробітництва
та
облдержадміністрації

міжнародного
фандрайзингу
міжнародного
фандрайзингу

управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
державний архів області
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
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8.

Нарада з питання організації проведення моніторингу
реалізації в області Генеральної схеми планування території
України

ІІІ декада

9.

Засідання
міжвідомчої
робочої
групи
з реформування системи інституційного догляду та
виховання дітей в Тернопільській області

ІІІ декада

10. Засідання обласної міжвідомчої координаційної ради з
питань сім’ї, демографічного розвитку та протидії торгівлі
людьми
11. Засідання обласної міжвідомчої координаційної ради з
питань національно-патріотичного виховання
12. Засідання комісії обласної державної адміністрації з
попереднього розгляду документації із землеустрою щодо
відведення земельних ділянок та надання дозволу на її
виготовлення, матеріалів погодження місця розташування
об’єктів, встановлення ставок орендної плати та питань
купівлі-продажу земельних ділянок державної власності
13. Нарада щодо утримання вулично-дорожньої мережі області

ІІІ декада

управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

ІІІ декада

управління
сім’ї
та
облдержадміністрації
юридичне
управління
облдержадміністрації

молоді

щоп’ятниці

14. Засідання Наглядової ради Установи ,,Агенція регіонального
розвитку в Тернопільській області”

упродовж
місяця

ІІІ декада

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

апарату

управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
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15. Виїзд для огляду та ознайомлення з ходом будівництва
об’єктів, які реалізуються в рамках програми „Велике
будівництво”
16. Обстеження автомобільних доріг місцевого значення,
придорожніх лісосмуг щодо наявності дорожніх знаків їх
заміна виявлення ямковості на дорожньому покритті, об’їзд
залізничних переїздів, мостів
17. Позачергове засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
при обласній державній адміністрації

протягом
місяця

управління капітального будівництва
облдержадміністрації

протягом
місяця

управління капітального будівництва
облдержадміністрації

протягом
місяця

18. Засідання обласної комісії
(невійськової) служби

альтернативної

протягом
місяця

19. Засідання робочої групи з питань погашення заборгованості
із заробітної плати, за спожиті енергоносії та інших
обов’язкових платежів до місцевого і державного бюджетів
Тернопільського
державного
науково-технічного
підприємства „Промінь”
20. Засідання
ліцензійної
комісії
обласної
державної
адміністрації з питань видачі суб’єктам господарювання
ліцензій на провадження господарської діяльності з
теплопостачання, водопостачання та водовідведення

протягом
місяця

департамент з питань оборонної роботи,
цивільного захисту населення та
взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації
департамент з питань оборонної роботи,
цивільного захисту населення та
взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації
департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

у

справах

протягом
місяця

департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
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21. Засідання робочої групи щодо ліквідації нелегального обігу
та нелегальної торгівлі нафтопродуктами на території
Тернопільської області
22.

23.

24.
25.
26.

27.

протягом
місяця

департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
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
Засідання комісії з розгляду реєстрів погодження у разі потреби департамент економічного розвитку і
позичальників на часткове відшкодування відсоткових ставок
торгівлі облдержадміністрації
за кредитами банків для суб’єктів малого та середнього
підприємництва
Засідання робочої групи щодо вирішення в області у разі потреби департамент економічного розвитку і
проблемних питань малого та мікробізнесу
торгівлі облдержадміністрації
Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при у разі потреби департамент
соціального
захисту
обласній державній адміністрації
населення облдержадміністрації
Засідання комісії з визнання та встановлення статусу у разі потреби департамент
соціального
захисту
учасника бойових дій добровольця антитерористичної
населення облдержадміністрації
операції
Засідання регіональної комісії з визначення статусу осіб, які у разі потреби департамент
соціального
захисту
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших
населення облдержадміністрації
категорій громадян
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28. Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та
проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
29. Засідання комісії з розгляду реєстрів погодження
позичальників на часткове відшкодування відсоткових ставок
за кредитами банків для суб’єктів малого та середнього
підприємництва
30. Засідання робочої групи щодо вирішення в області
проблемних питань малого та мікробізнесу
31. Засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
32. Засідання обласної міжвідомчої робочої групи з питань
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення
рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в
частині мінімальної заробітної плати
33. Засідання комісії обласної державної адміністрації з розгляду
питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни

у разі потреби департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
у разі потреби департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

у разі потреби департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
за
департамент
соціального
захисту
дорученням населення облдержадміністрації
голови комісії
за
департамент
соціального
захисту
дорученням населення облдержадміністрації
керівника
групи
по мірі
департамент
соціального
захисту
надходження населення облдержадміністрації
заяв
34. Засідання комісії при обласній державній адміністрації щодо
по мірі
відділ управління персоналом апарату
попереднього розгляду питань, пов’язаних з нагородженням
потреби
облдержадміністрації
державними нагородами і відзнаками та почесними званнями
України
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V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

2.

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 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, планів зонування і детальних
планів територій)

протягом
місяця

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

протягом
місяця

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

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

2.

Засідання
колегії
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про вжиті заходи щодо безпечного простору в закладах
освіти області.
2. Про проведенні дослідження якості надання освітніх
послуг закладами професійної (професійно-технічної) освіти
у сфері загальної середньої освіти.
3. Про підготовку проєктів Програми транскордонного
співробітництва ,,Польща-Білорусь-Україна-2021-2027” в
галузі освіти
Засідання
колегії
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про підсумки роботи закладів охорони здоров’я області за
І квартал 2021 року.
2. Про стан первинної інвалідності в області за 2020 рік її
профілактики та зниженню на 2021 рік з основних
інвалідизуючих захворювань.
3. Про хід виконання Закону України „Про реабілітацію
інвалідів в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2007 р. № 757 “Про затвердження Положення
про індивідуальну програму реабілітації особи з інваліднісю”
та наказу Міністерства охорони здоров’я України від
08.10.2007 р. № 623 „Про затвердження форм індивідуальної
програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх
складання”

22 квітня

управління
освіти
облдержадміністрації

25 квітня

управління
охорони
облдержадміністрації

і

науки

здоров’я
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3.

Засідання колегії департаменту з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
з
порядком денним: про підсумки роботи за 2020 рік та
визначення основних завдань у сфері оборонної роботи та
цивільного захисту області на 2021 рік

III декада

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

VII. Робота з кадрами
1.

Онлайн - навчання в Тернопільському регіональному центрі
підвищення кваліфікації (за окремим планом):
працівників виконавчого апарату Тернопільської обласної
ради з питань запобігання корупції та забезпечення
доброчесності;
державних службовців категорії „В”, які впродовж останніх
трьох років не підвищували кваліфікацію за професійною
(сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації;
посадових осіб органів місцевого самоврядування, які
впродовж останніх трьох років не підвищували кваліфікацію
за професійною (сертифікатною)
програмою підвищення
кваліфікації;
секретарів сільських, селищних, міських рад;
державних службовці в категорії „Б”, які впродовж останніх
трьох років не підвищували кваліфікацію за професійною
(сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації;

Тернопільський регіональний
підвищення кваліфікації
1 квітня
5-6,8 квітня
12-14 квітня

15 квітня
19-21 квітня

центр

13
працівників, відповідальних за підготовку проєктів
регуляторних актів, економічних підрозділів районних
державних адміністрацій, департаменту економічного
розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації та
органів місцевого самоврядування за короткостроковою
програмою підвищення кваліфікації на тему „Підготовка
проєктів регуляторних актів відповідно до норм чинного
законодавства”;
працівників, відповідальних за ведення кадрової роботи
органів місцевого самоврядування;
старост, сільських, селищних та міських голів (їх
заступників)

22 квітня

27 квітня
28 квітня

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

2.

3.

Вивчення стану виконавської дисципліни в обласній
державній адміністрації за реалізацією покладених завдань
на структурні підрозділи облдержадміністрації
Проведення перевірки додержання законодавства про
звернення громадян в Чортківській районній державній
адміністрації
Здійснення внутрішнього аудиту діяльності департаменту
соціального захисту населення облдержадміністрації
за
2019-2020 роки

5 квітня

відділ
контролю
облдержадміністрації

апарату

протягом
місяця

відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації

протягом
місяця

сектор
внутрішнього
облдержадміністрації

аудиту
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IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформацій органам
влади вищого рівня у квітні 2021 року
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Назва документа

Дата
виконання
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 щодня
„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”
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від до 2 квітня
03.03.2021 № 29, пункт 4 „Щодо протидії незаконному обігу
пального”
План організації виконання Указу Президента України від до 5 квітня
09.07.2019 № 511/2019 „Про деякі заходи щодо збереження
лісів та раціонального використання лісових ресурсів”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 до 5 квітня
№ 916-р „Про затвердження плану заходів з підготовки
об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до
осінньо-зимового періоду 2020/21 року та його проходження”

Відповідальний за подання інформації
департамент з питань оборонної
роботи, цивільного захисту населення
та взаємодії з правоохоронними
органами облдержадміністрації
департамент
архітектури,
містобудування,
житловокомунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
департамент
архітектури,
містобудування,
житловокомунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
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5.

6.

7.

8.

9.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2017
№ 560-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Концепції розвитку системи громадського здоров'я”
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”
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
14.03.2018 № 9 пункт 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”
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 29.01.2020
№ 111-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги”

до 10 квітня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

до 10 квітня

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

до 10 квітня

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

до 10 квітня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 10 квітня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я
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10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534
„Про затвердження Державної програми стимулювання
економіки для подолання негативних наслідків, спричинених
обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки”
11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.08.2020
№ 1008-р „Про затвердження плану заходів з реформування
системи шкільного харчування”
12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.11.2020
№ 1463-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Державної стратегії розвитку системи протитуберкульозної
медичної допомоги населенню на 2020-2023 роки”
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2020 № 1180
„Деякі питання надання при народженні дитини одноразової
натуральної допомоги “пакунок малюка”
14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020
№ 1570-р „Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 році та
перерозподіл деяких видатків державного бюджету,
передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік”

до 10 квітня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

до 10 квітня

управління
освіти
облдержадміністрації

до 10 квітня

управління
охорони
облдержадміністрації

до 10 квітня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 10 квітня

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки
здоров’я

і

науки
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15. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020
№ 1578-р „Про затвердження плану заходів з реалізації
зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної
ініціативи “Партнерство Біарріц” з утвердження гендерної
рівності”
16. 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”
17. 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”
18. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.02.2021
№ 84-р „Про затвердження плану заходів щодо підтримки
сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку
креативних індустрій та туризму”
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2021 № 208
„Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для створення центрів
креативної економіки”
20. Указ Президента України від 12.03.2021 № 94/2021
„Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року”

до 10 квітня

управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

до 10 квітня

департамент
облдержадміністрації

фінансів

до 10 квітня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

до 10 квітня

управління
облдержадміністрації

культури

до 10 квітня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

до 12 квітня

управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

молоді
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21. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 239
„Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну”
22. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018
№ 218-р „Про затвердження плану заходів, спрямованих на
реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики
щодо тимчасово окупованої території Автономної Республіки
Крим та м. Севастополя”
23. 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”
24. Указ Президента України від 30.09.2019 № 721/2019
„Про деякі питання забезпечення прав та законних інтересів
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей”
25. 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”
26. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 204
„Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного
проекту “Розвиток соціальних послуг”

до 15 квітня
до 15 квітня

управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

до 15 квітня

управління фізичної культури
спорту облдержадміністрації

та

до 15 квітня

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

до 15 квітня

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

до 15 квітня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

19
27. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2020
№ 202-р „Про затвердження плану заходів на 2020 рік з
реалізації Стратегії подолання бідності”
28. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 853
„Деякі питання, пов’язані з реформуванням системи
інституційного догляду та виховання дітей”
29. 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”
30. 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”
31. 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 15 квітня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 15 квітня

служба
у
справах
облдержадміністрації

до 20 квітня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 20 квітня

управління
охорони
облдержадміністрації

до 29 квітня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

дітей

здоров’я
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32. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 689 до 1 травня
„Питання проведення
моніторингу наркотичної та
алкогольної ситуації в Україні”
33. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 № 31 до 1 травня
„Про затвердження Порядку здійснення медичного
обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти”
Керівник апарату адміністрації
Ольга Вовк

управління
охорони
облдержадміністрації
управління
освіти
облдержадміністрації

здоров’я
і

Світлана БЕСПОПОВЦЕВА

науки

