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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
____________№______________
ПЛАН РОБОТИ
обласної державної адміністрації на червень 2021 року

№
з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

І. Колегія обласної державної адміністрації
1.

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про підсумки проведення посівної кампанії та завдання
щодо
збирання
зернових
і
технічних
культур
сільськогосподарськими підприємствами області
2. Про результати проведення в області реформи органів
місцевого самоврядування та територіальних органів влади
3. Про виконання заходів програми збереження культурної
спадщини Тернопільської області на 2016–2020 роки,
затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради
від 03 березня 2016 року № 108

30 червня
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації
департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
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ІІ. Сесія обласної ради
Засідання сесії Тернопільської обласної ради

1.

ІI
декада

керівництво області

IIІ. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Книжково-ілюстративна виставка „Дитяча література” до
Міжнародного дня захисту дітей
Тематична книжкова виставка „Збережемо майбутнє” до
Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища
Всеукраїнська благодійна акція „Серце до Серця”
Організація відправки дітей області на оздоровлення та
відпочинок до дитячого оздоровчого закладу „Барвінок”,
село Мшанець
Організація відправки дітей області на оздоровлення та
відпочинок до дочірнього підприємства – оздоровчого
комплексу „Лісовий”, село Скоморохи
Обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри ,,Сокіл” (,,Джура”)

1 червня
1–15
червня
1–30
червня
8–28
червня

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

11 – 30
червня

управління
сім’ї
облдержадміністрації

12–13
червня

управління
освіти
облдержадміністрації

культури
культури
та

молоді

та

молоді

та

молоді
і

науки
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Тематична книжкова виставка „Акт проголошення
самостійної української держави ‒ крок до незалежності” до
80-ї річниці від дня проголошення Акту відновлення
Української самостійної держави (1941)
Проведення молодіжного сплаву річкою Дністер для кращих
волонтерів та лідерів молодіжних громадських організацій
області „Ріка сердець”
Організація
та
проведення
спортивно-патріотичної
теренової гри „Криївка – УПА 2021 ім. Дмитра
Клячківського”
Заходи з нагоди відзначення 100–річчя із дня народження
Осипа Дяківа, громадського та політичного діяча, учасника
боротьби за незалежність України у ХХ столітті
Організація відправки дітей області на оздоровлення та
відпочинок до дитячого оздоровчого закладу „Збруч”,
смт Скала-Подільська
Організація відправки дітей області на оздоровлення та
відпочинок до Міжгосподарського пансіонату з лікуванням
„Лісова пісня”, місто Борщів
Онлайн виставка з відзначення в держархіві 25-ї річниці
Конституції України
Організація та проведення урочистого нагородження
кращих молодих людей області з нагоди Дня молоді

16–20
червня

управління
облдержадміністрації

19–20
червня

управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

19–21
червня

управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

21 червня

культури

22 червня –
12 липня

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

22 червня –
12 липня

управління
сім’ї
облдержадміністрації

25 червня

державний архів області

25 червня

управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

та

молоді
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15. Організація відправки дітей області на оздоровлення та
відпочинок до дитячого оздоровчого закладу „Промінь”,
село Долина
16. Організація відправки дітей області на оздоровлення та
відпочинок до дитячого оздоровчого закладу „Лісова казка”,
с. Борщівка
17. Організація та проведення молодіжно-мистецької акції
„Дух Парія”
18. Організація та проведення теренового змагу „Чортківська
офензива”
19. Драматична містерія „Тарас” до Дня Конституції України.
Закриття театрального сезону
20. Організація відправки дітей області на оздоровлення та
відпочинок до дитячого оздоровчого закладу „Сокіл”, село
Чорний Ліс
21. Організація та проведення
навчального проєкту
спрямованого на розвиток лідерських якостей покращення
знань англійської мови дітей, із залученням іноземних
волонтерів „World Without Borders”
22. Організація та проведення чемпіонату інтелектуальних ігор
„Mind Game” серед представників молодіжних громадських
організацій і студентської молоді

25 червня –
8 липня

управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

26 червня –
9 липня

управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

26 червня

та

молоді

та

молоді

28 червня –
11 липня

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

та

молоді

29 червня –
10 серпня

управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

ІІІ декада

управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

26–27
червня
27 червня

культури
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23. Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят:
Міжнародний день захисту дітей
День працівників водного господарства
День працівників місцевої промисловості
День господарських судів України

Всесвітній день охорони навколишнього середовища
День журналіста
Міжнародний День архівів
День медичного працівника
День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни

1
червня
4
червня
4
червня
4
червня

5
червня
6
червня
9
червня
21
червня
22
червня

служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації
Регіональний офіс водних ресурсів у
Тернопільській області
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
департамент з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації
управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
управління інформаційної політики та
комунікації
з
громадськістю
облдержадміністрації
державний архів області
департамент
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
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День державної служби
День молоді
День Конституції України

23
червня
28
червня
28
червня

відділ управління персоналом апарату
облдержадміністрації
управління
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

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

3.

4.

Засідання експертно-перевірної комісії
Засідання обласного конкурсного комітету з перевезення
пасажирів
на
автобусних
маршрутах
загального
користування, що не виходять за межі області
Засідання робочої групи щодо ліквідації нелегального обігу
та нелегальної торгівлі нафтопродуктами на території області

18 червня
23 червня

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

І декада

І декада

державний архів області
управління розвитку інфраструктури та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації
департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
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5.

Засідання організаційного комітету з нагоди відзначення 25-ї
річниці Конституції України

ІІ декада

6.

Засідання міжвідомчої робочої групи з питань реформування
системи інституційного догляду та виховання дітей
Засідання організаційного комітету з нагоди відзначення 30-ї
річниці Дня Незалежності України

ІІ декада

7.

Офіційний
візит
керівництва
обласної
державної
адміністрації до провінції Чанаккале Турецької Республіки.
Підписання Меморандуму щодо співробітництва в
торговельній, науково-технічній і культурній сферах між
Тернопільською обласною державною адміністрацією та
Адміністрацією провінції Чанаккале
9. Семінар-практикум тренерів та керівників команд відкритих
змагань Тернопільської області зі спелеоорієнтування
,,Меморіал
пам’яті
Володимира
Олександровича
Радзієвського”
10. Засідання
міжвідомчої
робочої
групи
з реформування системи інституційного догляду та
виховання дітей у Тернопільській області
11. Засідання обласної міжвідомчої координаційної ради з
питань сім’ї, демографічного розвитку та протидії торгівлі
людьми
8.

ІІІ декада
ІІІ декада

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління міжнародного економічного
співробітництва
та
інвестиційних
проектів облдержадміністрації

ІІІ декада

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

ІІІ декада

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

ІІІ декада

управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді
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12. Засідання обласної міжвідомчої координаційної ради з
питань національно-патріотичного виховання
13. 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
14. Нарада щодо утримання вулично-дорожньої мережі області

ІІІ декада

щоп’ятниці

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

протягом
місяця

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

протягом
місяця

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

протягом
місяця

управління капітального будівництва
облдержадміністрації

протягом
місяця

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

ІІІ декада

управління
сім’ї
та
облдержадміністрації
юридичне
управління
облдержадміністрації

молоді
апарату
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19. 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
20. Засідання комісії з розгляду реєстрів погодження
позичальників на часткове відшкодування відсоткових ставок
за кредитами банків для суб’єктів малого та середнього
підприємництва
21. Засідання робочої групи щодо вирішення в області
проблемних питань малого та мікробізнесу
22. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
обласній державній адміністрації
23. Засідання комісії з визнання та встановлення статусу
учасника бойових дій добровольця антитерористичної
операції
24. Засідання регіональної комісії з визначення статусу осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших
категорій громадян
25. 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

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
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
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26. Засідання комісії з розгляду реєстрів погодження у разі потреби
позичальників на часткове відшкодування відсоткових ставок
за кредитами банків для суб’єктів малого та середнього
підприємництва
27. Засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення
за
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), дорученням
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
голови комісії
28. Засідання обласної міжвідомчої робочої групи з питань
за
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення дорученням
рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в
керівника
частині мінімальної заробітної плати
групи
29. Засідання комісії обласної державної адміністрації з розгляду
по мірі
питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни
надходження
заяв
30. Засідання комісії при обласній державній адміністрації щодо
по мірі
попереднього розгляду питань, пов’язаних із нагородженням
потреби
державними нагородами і відзнаками та почесними званнями
України

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
відділ управління персоналом апарату
облдержадміністрації
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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

13

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

2.

3.

Засідання колегії департаменту архітектури, містобудування,
житлово-комунального господарства та енергозбереження
облдержадміністрації з порядком денним:
про зміни до деяких законів України щодо врегулювання
окремих питань у сфері надання житлово-комунальних
послуг та змін законодавства у сфері містобудівної діяльності
Засідання колегії державного архіву області з порядком
денним:
1. Про стан збереження документів Національного архівного
фонду в державному архіві Тернопільської області та
архівних відділах райдержадміністрацій.
2. Про організацію роботи державного архіву Тернопільської
області та архівних відділів райдержадміністрацій зі
зверненнями громадян
Засідання колегії департаменту з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними органами облдержадміністрації
з
порядком денним:
про підсумки роботи за І квартал 2021 року та визначення
основних завдань у сфері оборонної роботи та цивільного
захисту області на ІІ квартал 2021 року

3 червня

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

24 червня

державний архів області

ІІІ декада

департамент з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації
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VII. Робота з кадрами
1.

Онлайн навчання в Тернопільському регіональному центрі
Тернопільський
регіональний
підвищення кваліфікації (за окремим планом):
підвищення кваліфікації
працівників служб управління персоналом апаратів районних 3,4,7 червня
державних адміністрацій, відділів управління персоналом
апарату та структурних підрозділів обласної державної
адміністрації за професійною (сертифікатною) програмою
підвищення кваліфікації з питань управління персоналом на
публічній службі;
працівників, відповідальних за фінансово-господарське
8 червня
забезпечення апаратів районних державних адміністрацій та
структурних підрозділів обласної державної адміністрації;
працівників органів державної влади та місцевого
10 червня
самоврядування
з питань будівництва, реконструкції,
капітального ремонту об'єктів інфраструктури, прийняття їх в
експлуатацію;
працівників економічних підрозділів районних державних
15 червня
адміністрацій, управління міжнародного економічного
співробітництва
та
інвестиційних
проектів
облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування;
працівників органів державної влади та місцевого
23 червня
самоврядування з питань управління змінами (впровадження
або сприйняття змін);

центр
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працівників, відповідальних за
призначення державних
соціальних допомог, грошових виплат та компенсацій,
управлінь соціального захисту населення районних
державних
адміністрацій
та
органів
місцевого
самоврядування;
працівників органів державної влади та місцевого
самоврядування з питань гендерної рівності

24 червня

30 червня

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

2.

Проведення перевірки додержання законодавства про
звернення
громадян
у
департаменті
архітектури,
містобудування, житлово-комунального господарства та
енергозбереження 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 червні 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”
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
03.03.2021 № 29 п. 4 „Щодо протидії незаконному обігу
пального”
Доручення Президента України від 29.06.2010 № 1-1/1378
„Щодо активізації роботи комісій з питань забезпечення
своєчасності і повноти сплати податків та погашення
заборгованості із зарплати, пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат та щомісячного оприлюднення в засобах
масової інформації щодо погашення заборгованості із
зарплати”

Дата
виконання
щодня
до 2 червня

до 5 червня

Відповідальний за подання інформації
департамент
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

департамент
архітектури,
містобудування,
житловокомунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
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4.

5.

6.

7.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021
№ 356-р „Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і
утримання автомобільних доріг загального користування
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах”
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”
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”

до 5 червня

управління капітального будівництва
облдержадміністрації

до 10 червня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 10 червня

служба
у
справах
облдержадміністрації

до 10 червня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

дітей

18
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”
9. 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”
10. 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”
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 570
„Деякі питання організації та проведення біржових аукціонів
з продажу нафти сирої, газового конденсату власного
видобутку і скрапленого газу”

до 10 червня

департамент
облдержадміністрації

фінансів

до 10 червня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

до 10 червня

управління
освіти
облдержадміністрації

до 15 червня

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 239
„Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну”

до 15 червня

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

8.

і

науки
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13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016
№ 517-р „Про затвердження плану невідкладних заходів
щодо погашення заборгованості із заробітної плати”
14. 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”
15. Указ Президента України від 11.05.2019 № 214/2019
„Про додаткові заходи щодо державної підтримки сім’ї,
охорони материнства, батьківства та дитинства”
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 853
„Деякі питання, пов’язані з реформуванням системи
інституційного догляду та виховання дітей”
17. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020
№ 1635-р „Про реорганізацію та утворення районних
державних адміністрацій”

до 15 червня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 15 червня

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

до 15 червня

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

до 15 червня

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

до 16 червня

департамент
архітектури,
містобудування,
житловокомунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

20
18. 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”
19. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
23.04.2014 № 23 п. 7.4 Рішення з окремих питань: вживати
заходів до забезпечення підвідомчих їм підприємств, установ
та організацій інформаційним бюлетенем ,,Офіційний вісник
України”
20. Указ Президента України від 18.08.2020 № 329/2020
„Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони
культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та
туризму”
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2020 № 1180
„Деякі питання надання при народженні дитини одноразової
натуральної допомоги „пакунок малюка”
22. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021
№ 331-р „Про затвердження плану заходів на 2021 рік з
реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської
інтеграції на 2018-2021 роки”

до 20 червня

департамент
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

до 25 червня

управління інформаційної політики та
комунікації
з
громадськістю
облдержадміністрації

до 25 червня

управління
облдержадміністрації

до 25 червня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 25 червня

управління
міжнародного
економічного
співробітництва
та
інвестиційних
проектів
облдержадміністрації

культури

21
23. 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 м. Києва”
Керівник апарату адміністрації
Ольга Вовк

до 1 липня

управління
освіти
облдержадміністрації

і

Світлана БЕСПОПОВЦЕВА

науки

