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

Зміст заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

І. Колегія обласної державної адміністрації
1.

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про захист прав і законних інтересів дітей з особливими
освітніми потребами.
2. Про організацію надання медичної допомоги в області
хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену
коронавірусом SARS-CoV-2 та вжиті заходи щодо запобігання
занесенню і поширенню інфекції.
3. Про підготовку та проведення в області оздоровлення дітей
влітку 2021 року

26
травня

управління
освіти
облдержадміністрації
управління
охорони
облдержадміністрації
управління
сім’ї
облдержадміністрації

і

науки
здоров’я

та

молоді

3

ІІ. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

ІI
декада

керівництво області

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

Всеукраїнська благодійна акція „Серце до Серця”

2.

До Дня пам’яті та примирення: виставка-реквієм „Війні немає
забуття”; урок героїчної пам’яті „Маки пам’яті”
Всеукраїнська теренова гра „Гурби-Антонівці – 2021”
6 – 10 травня управління
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації
Заходи до Дня пам’яті та примирення і вшанування жертв
8-9 травня управління культури облдержадміністрації
Другої світової війни
Організація та проведення
національно-патріотичної
управління
сім'ї
та
молоді
8 – 10 травня
теренової гри „Криївка УПА-2019”
облдержадміністрації
До дня Європи: цикл заходів „Україна – центр Європи”;
13 травня
управління культури облдержадміністрації
виставка-подорож „Подорожуємо казковою Європою”;
віртуальна мандрівка „Мистецькі родзинки Європи”
Урочиста церемонія підняття прапора Європейського Союзу в 17-21 травня управління міжнародного економічного
рамках відзначення Дня Європи в області
співробітництва та інвестиційних проектів
облдержадміністрації

3.
4.
5.
6.

7.

1 квітня –
30 вересня
5 травня

управління
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації
управління культури облдержадміністрації
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8.

9.

10.

11.

12.

Урочиста академія та відкриття виставки живопису, графіки,
декоративно-прикладного мистецтва (з нових надходжень) до
30-річчя Тернопільського обласного художнього музею
Концерт „Веснянки, гаївки” за участю академічного ансамблю
народної музики „Візерунок” та академічного ансамблю
народного танцю „Надзбручанка” Тернопільської обласної
філармонії
Засідання ,,Таборової старшини” з числа представників
громадських організацій з обслуговування та підготовки
обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри ,,Сокіл” (,,Джура”)
Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція ,,Володимир
Гнатюк та сучасний краєзнавчий простір” (до 150-річчя від
народження вченого)
Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят:

18 травня

управління культури облдержадміністрації

20 травня

управління культури облдержадміністрації

25 травня

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

31 травня

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

День праці

1 травня

Воскресіння Христове. Великдень.

2 травня

Всесвітній день свободи преси

3 травня

управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
відділ взаємодії із засобами масової
інформації облдержадміністрації
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День пам’яті і примирення

8 травня

День Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

8 травня

День матері

9 травня

Всесвітній день медсестер

12 травня

Міжнародний день сім’ї

15 травня

Міжнародний день музеїв

18 травня

День Європи

15 травня

День науки

15 травня

День пам’яті жертв політичних репресій

16 травня

День банківських працівників

20 травня

управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
управління
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
управління
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
управління культури облдержадміністрації
управління міжнародного економічного
співробітництва та інвестиційних проектів
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

6
Міжнародний день миротворців ООН

29 травня

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

IV. Засідання комісій, оргкомітетів, обласні наради, семінари за участю голови і заступників голови облдержадміністрації
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Засідання науково-методичної ради
Презентація програми транскордонного співробітництва
Європейського Інструменту Сусідства ,,Польща-БілорусьУкраїна
2021-2027”,
облаштування
інформаційного
транскордонного простору
Засідання експертно-перевірної комісії
Засідання робочої групи щодо ліквідації нелегального обігу та
нелегальної торгівлі нафтопродуктами на території області

6 травня
13-14 травня

державний архів області
управління міжнародного економічного
співробітництва
та
інвестиційних
проектів облдержадміністрації

14 травня
І декада

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”
Нарада з питання розгляду постійними комісіями обласної ради
проєкту обласної програми зі створення безбар’єрного
простору на 2021-2025 роки

ІІ декада

державний архів області
департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

ІІ декада

7
Нарада з питання утворення робочої групи з організації
проведення моніторингу реалізації в області Генеральної схеми
планування території України та визначення її персонального
складу
Засідання
міжвідомчої
робочої
групи
з реформування системи інституційного догляду та виховання
дітей в Тернопільській області

ІІІ декада

Засідання обласної міжвідомчої координаційної ради з питань
сім’ї, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми
10. Засідання обласної міжвідомчої координаційної ради з питань
національно-патріотичного виховання
11. 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 купівліпродажу земельних ділянок державної власності
12. Нарада щодо утримання вулично-дорожньої мережі області

ІІІ декада

щоп’ятниці

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

упродовж
місяця

7.

8.

9.

ІІІ декада

ІІІ декада
ІІІ декада

департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації
управління
сім’ї
та
облдержадміністрації
управління
сім’ї
та
облдержадміністрації
юридичне
управління
облдержадміністрації

молоді
молоді
апарату

управління розвитку інфраструктури та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації
управління міжнародного економічного
співробітництва
та
інвестиційних
проектів облдержадміністрації

8
14. Виїзд для огляду та ознайомлення з ходом будівництва
об’єктів, які реалізуються в рамках програми „Велике
будівництво”
15. Обстеження автомобільних доріг місцевого значення,
придорожніх лісосмуг щодо наявності дорожніх знаків їх
заміна, виявлення ямковості на дорожньому покритті, об’їзд
залізничних переїздів, мостів
16. Позачергове засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при
обласній державній адміністрації

протягом
місяця

управління капітального
облдержадміністрації

будівництва

протягом
місяця

управління капітального
облдержадміністрації

будівництва

протягом
місяця

17. Засідання обласної комісії
(невійськової) служби

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
служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації

у

справах

альтернативної

18. Засідання міжвідомчої робочої групи з питань реформування
ІІ декада
системи інституційного догляду та виховання дітей
19. Нарада з питань підведення підсумків роботи за І квартал
ІІІ декада
2020 року та визначення основних завдань у сфері оборонної
роботи та цивільного захисту області на друге півріччя
2021 року
20. Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення у разі потреби
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та
проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

департамент з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

9
21. Засідання комісії з розгляду реєстрів погодження позичальників
на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами
банків для суб’єктів малого та середнього підприємництва
22. Засідання робочої групи щодо вирішення в області проблемних
питань малого та мікробізнесу
23. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
обласній державній адміністрації
24. Засідання комісії з визнання та встановлення статусу учасника
бойових дій добровольця антитерористичної операції
25. Засідання регіональної комісії з визначення статусу осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших
категорій громадян
26. 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
27. Засідання комісії з розгляду реєстрів погодження позичальників
на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами
банків для суб’єктів малого та середнього підприємництва
28. Засідання робочої групи щодо вирішення в області проблемних
питань малого та мікробізнесу
29. Засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

у разі потреби департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
у разі потреби департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
у разі потреби департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
у разі потреби департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
у разі потреби департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
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 дорученням департамент
соціального
захисту
голови комісії населення облдержадміністрації
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30. Засідання обласної міжвідомчої робочої групи з питань за дорученням
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення
керівника
рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині
групи
мінімальної заробітної плати
31. Засідання комісії обласної державної адміністрації з розгляду
по мірі
питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни
надходження
заяв
32. Засідання комісії при обласній державній адміністрації щодо
по мірі
попереднього розгляду питань, пов’язаних з нагородженням
потреби
державними нагородами і відзнаками та почесними званнями
України

департамент
соціального
населення облдержадміністрації

захисту

департамент
соціального
населення облдержадміністрації

захисту

відділ управління персоналом апарату
облдержадміністрації

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

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

протягом
місяця

департамент з питань оборонної роботи,
цивільного захисту населення та взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
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2.

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 архітектури, містобудування,
житлово-комунального господарства та
енергозбереження облдержадміністрації

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

Засідання колегії служби у справах дітей облдержадміністрації
з порядком денним:
1. Про соціально-правовий звіт дітей за підсумками І кварталу
2021 року.
2. Про роботу Центру соціально-психологічної реабілітації
дітей служби у справах дітей облдержадміністрації
за
2020 рік та І квартал 2021 року.
3. Про ведення електронного обліку дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у
складних
життєвих
обставинах
(формування
Єдиної
інформаційно-аналітичної системи ,,Діти’’).
4. Про стан виконавської дисципліни служб у справах дітей
щодо виконання завдань, визначених актами Президента
України, Кабінету України, голови облдержадміністрації з
питань соціально-правового захисту дітей

ІІ декада

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей
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2.

Засідання
колегії
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації з порядком денним:
про виконання заходів галузевих програм та забезпечення
медичного обслуговування населення у Тернопільському районі

28 травня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

VII. Робота з кадрами
1.

Онлайн - навчання в Тернопільському регіональному центрі
Тернопільський
регіональний
підвищення кваліфікації (за окремим планом):
підвищення кваліфікації
працівників, відповідальних за питання управління фінансами у
6 травня
сфері соціального захисту населення, районних державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування;
державних службовців категорії „Б”, які впродовж останніх 12-14 травня
трьох років не підвищували кваліфікацію за професійною
(сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації II етап
навчання;
працівників служб управління персоналом апаратів районних 17-19 травня
державних адміністрацій, відділу управління персоналом
апарату та структурних підрозділів обласної державної
адміністрації за професійною (сертифікатною) програмою
підвищення кваліфікації з питань управління персоналом на
публічній службі;
працівників з питань юридичної роботи органів місцевого
20 травня
самоврядування;

центр
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працівників, відповідальних за організацію роботи із
зверненнями громадян, апаратів та структурних підрозділів
обласної та районних державних адміністрацій, органів
місцевого самоврядування;
працівників, відповідальних за
надання пільг, управлінь
соціального
захисту
населення
районних
державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування;
працівників центрів надання адміністративних послуг

25 травня

26 травня
27 травня

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

2.

Проведення перевірки додержання законодавства про
звернення громадян в управлінні фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
Здійснення внутрішнього аудиту діяльності
управління
міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних
проектів Тернопільської обласної державної адміністрації за
2019 – 2020 роки

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 травні 2021 року
№
з/п
1.

2.

3.

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”
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 03.03.2021 № 29 п.4 „Щодо протидії незаконному обігу
пального”

Дата
виконання
щодня

Відповідальний за подання інформації
управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

щодня

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

до 2 травня

департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
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4.

5.

6.

7.

8.

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 у засобах
масової інформації щодо погашення заборгованості із
зарплати”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010
№ 777-р „Деякі питання проведення щорічної Всеукраїнської
акції з благоустрою „За чисте довкілля”
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”
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68
„Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох
років „муніципальна няня”
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2020 № 1180
„Деякі питання надання при народженні дитини одноразової
натуральної допомоги “пакунок малюка”

до 5 травня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 10 травня

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

до 10 травня

до 10 травня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 10 травня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

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”
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”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2021
№ 170-р „Про затвердження плану заходів, пов’язаних з
35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи”
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2021 № 208
„Про
затвердження
Порядку
використання
коштів,
передбачених у державному бюджеті для створення центрів
креативної економіки”
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 403
„Деякі питання надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з
гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час
навчального процесу у закладах загальної середньої освіти”
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 239
„Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну”

до 10 травня

департамент
облдержадміністрації

фінансів

до 10 травня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

до 10 травня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 10 травня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

до 10 травня

управління
освіти
облдержадміністрації

до 15 травня

управління
охорони
облдержадміністрації

і

науки

здоров’я
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15. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016
№ 517-р „Про затвердження плану невідкладних заходів щодо
погашення заборгованості із заробітної плати”
16. 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
проектно-кошторисної документації”
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 586
„Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2”
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 853
„Деякі питання, пов’язані
з
реформуванням системи
інституційного догляду та виховання дітей”
19. 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”

до 15 травня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 15 травня

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

до 15 травня

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

до 15 травня

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

до 20 травня

департамент
соціального
населення облдержадміністрації

захисту
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20. 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”
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1047
„Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з
державного бюджету бюджету Тернопільської міської об’єднаної
територіальної громади на реконструкцію шляхопроводу через
залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової в м.
Тернополі”
22. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1343
„Про затвердження Положення про інформаційну систему
управління людськими ресурсами в державних органах”
Керівник апарату адміністрації
Ольга Вовк

до 20 травня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

до 20 травня

управління
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації

до 1 червня

відділ управління персоналом апарату
облдержадміністрації

Світлана БЕСПОПОВЦЕВА

