ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від _________________ 20 __ року

№ _______________

Про затвердження плану
роботи облдержадміністрації
на ІІ квартал 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 Тернопільської
адміністрації на IІ квартал 2021 року (додається).

обласної

державної

2. Контроль за виконанням плану роботи покласти на заступників голови,
керівника апарату обласної державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.
Голова адміністрації

Володимир ТРУШ

Ігор Дем’янчук
Ігор Гайдук
Віктор Устенко
Володимир Важинський
Світлана Беспоповцева
Мирослав Якимів
Михайло Григор’єв
Тарас Серетний
Іванна Лицар
Олег Пілярчук

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
№ 245/01.02-01 від 06.04.2021
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000067EF2E0080C68200
Підписувач Труш Володимир Любомирович
Дійсний з 23.03.2020 0:00:00 по 23.03.2022 0:00:00

Н4ВВzВВD3hЕzЖО

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

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

І. Засідання колегії обласної державної адміністрації

1.

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком
денним:
Про стан соціально-економічного розвитку області у
І кварталі 2021 року

квітень

2.

Про підсумки проходження осінньо-зимового періоду
2020/2021 року

квітень

3.

Про захист прав і законних інтересів дітей з особливими
освітніми потребами

травень

департамент
економічного
розвитку
і торгівлі спільно з
іншими
структурними
підрозділами
облдержадміністрації
департамент
архітектури,
містобудування,
житловокомунального господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
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4.

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 вказаної
інфекції

травень

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

5.

Про підготовку та проведення в області оздоровлення
дітей влітку 2021 року

травень

управління
сім’ї та
облдержадміністрації

6.

Про стан реалізації реформи адміністративнотериторіального устрою області відповідно до Концепції
реформування
місцевого
самоврядування
та
територіальної організації влади в Україні, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня
2014 р. № 333-р

червень

департамент
архітектури,
містобудування,
житловокомунального господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації

7.

Про виконання заходів Програми збереження культурної
спадщини Тернопільської області на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради від
03 березня 2016 року № 108

червень

управління культури
державної адміністрації

8.

Про стан розвитку агропромислового комплексу області

червень

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

молоді

обласної

II. Сесія обласної ради
Сесія обласної ради

згідно з планом
роботи обласної
ради

заступники
голови,
керівник
апарату
облдержадміністрації
згідно з розподілом обов’язків
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ІII. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат
1.

Заходи до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи

26 квітня

2.

Заходи до Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні

8-9 травня

3.

8-10 травня

4.

Організація та проведення Всеукраїнської теренової гри
,,Гурби – Антонівці”
Заходи до Всеукраїнського дня вишиванки

5.

Заходи, присвячені Дню Героїв України

6.

Заходи до Дня Матері

травень

7.

Обласний
фестиваль-конкурс
хореографічного
мистецтва „Тернопільська танцювальна весна”
Заходи до Дня Європи в Україні

травень

8.

20 травня
23 травня

травень

керівництво облдержадміністрації,
департамент соціального захисту
населення; управління з питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей;
культури
облдержадміністрації
керівництво облдержадміністрації,
управління з питань внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей;
культури
облдержадміністрації
управління сім’ї та молоді
облдержадміністрації
керівництво облдержадміністрації,
управління культури
облдержадміністрації
керівництво облдержадміністрації,
управління з питань внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
керівництво облдержадміністрації,
управління культури; освіти і
науки облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
керівництво облдержадміністрації,
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9.
10.

11.
12.

Регіональний фестиваль духової музики „Бучацькі
фанфари”
Урочисте відзначення кращих учнів області –
переможців конкурсів, олімпіад, змагань і турнірів
,,Гордість і надія Тернопілля”
Проведення свята „Останній дзвоник” у загальноосвітніх
навчальних закладах області
Проведення обласного марафону ,,З турботою про
дитинуˮ

травень
травень
травень
1 червня

13.

Заходи до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв
війни в Україні

22 червня

14.

Регіональний фестиваль української патріотичної пісні
імені Ярослава Стецька
Регіональний фестиваль духовної пісні „Один Бог, один
народ, одна Україна”

27 червня

15.

16.

Міжобласний
„Братина”

фестиваль

червень

17.

IІІ регіональний дитячий фестиваль „Лемківські
пацюрки”
Заходи з нагоди відзначення 102-річниці Чортківської
офензиви

червень

18.

мистецько-краєзнавчий

28 червня

червень

управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу;
культури облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління освіти
і науки
облдержадміністрації
служба у справах дітей облдержадміністрації
керівництво облдержадміністрації,
управління з питань внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації, виконавчий
комітет Підгаєцької міської ради
управління
культури
облдержадміністрації, виконавчий
комітет Шумської міської ради
управління
культури
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики,
релігій
та
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19.

20.
21.

1.

2.

3.

національностей
облдержадміністрації, виконавчий
комітет Чортківської міської ради
Урочисті збори громадськості та святковий концерт,
червень
керівництво облдержадміністрації,
присвячені 25-й річниці Конституції України
управління культури; з питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей
облдержадміністрації
Організація та проведення Всеукраїнської благодійної протягом кварталу управління сім’ї та молоді
акції ,,Серце до Серця”
облдержадміністрації
Відзначення професійних свят та пам’ятних дат
протягом кварталу керівництво облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації,
керівники
територіальних
підрозділів
центральних органів влади
ІV. Робота з органами місцевого самоврядування щодо реалізації
ними делегованих повноважень органів виконавчої влади
Здійснення контролю за виконанням дій місцевих квітень, травень департамент з питань оборонної
органів виконавчої влади та органів місцевого
роботи,
цивільного
захисту
самоврядування щодо підготовки до пропуску повені та
населення
та
взаємодії
з
паводків у 2021 році
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
Проведення в населених пунктах області обласної квітень, травень служба у справах дітей облдерждержавно-громадської операції ,,Діти Тернопільщини
адміністрації
проти насильства, бездоглядності, за духовність та
сімейну злагоду”
Проведення семінарів з питань соціально-правового
захисту дітей в територіальних громадах

червень

служба у справах дітей облдержадміністрації
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4.

Обласна державно-громадська операція ,,Літо-2021”

червень

5.

Семінар-навчання для працівників служб у справах дітей
виконавчих комітетів територіальних громад з питань
опіки, піклування та розвитку сімейних форм виховання

червень

6.

Співпраця
з
територіальними
громадами
та протягом кварталу департамент соціального захисту
недержавними надавачами соціальних послуг щодо
населення облдержадміністрації
наповнення реєстру надавачів та отримувачів соціальних
послуг
Участь у засіданнях постійних комісій обласної ради з протягом кварталу керівники структурних підрозділів
питань, що належать до компетенції структурного
облдержадміністрації
підрозділу
Участь у засіданнях сесій обласної ради з питань, що протягом кварталу керівники структурних підрозділів
належать до компетенції структурного підрозділу
облдержадміністрації

7.

8.
9.

10.

11.

12.

служба у справах дітей облдержадміністрації
служба у справах дітей облдержадміністрації

Проведення штабних навчань з питань територіальної протягом кварталу департамент з питань оборонної
оборони
роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
Забезпечення взаємодії керівників закладів, установ, протягом кварталу відділ адміністрування Державорганізацій, що надають відомості про виборців, та
ного реєстру виборців апарату
органів ведення Державного реєстру виборців у процесі
облдержадміністрації
періодичного
поновлення
персональних
даних
Державного реєстру виборців
Забезпечення контролю за виконанням органами ведення протягом кварталу відділ адміністрування ДержавДержавного реєстру виборців статті 22 Закону України
ного реєстру виборців апарату
,,Про Державний реєстр виборців”
облдержадміністрації
Організаційно-методична робота з напрацювання та протягом кварталу керівництво облдержадміністрації,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

підготовки до затвердження обласною радою цільових
керівники структурних підрозділів
галузевих програм
облдержадміністрації
Забезпечення проведення регулярних спостережень протягом кварталу департамент з питань оборонної
щодо несприятливих погодних умов і своєчасне
роботи,
цивільного
захисту
доведення їх до місцевих органів виконавчої влади і
населення
та
взаємодії
з
населення, попередження про небезпечні явища та
правоохоронними
органами
організація оповіщення населення
облдержадміністрації
Організація контролю за своєчасним розглядом звернень протягом кварталу відділ
роботи із зверненнями
громадян
громадян
апарату
облдержадміністрації
Надання методичної допомоги з питань технічної протягом кварталу департамент з питань оборонної
інвентаризації захисних споруд цивільного захисту в
роботи,
цивільного
захисту
області
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
Підвищення
рівня
професійної
компетентності протягом кварталу державний заклад післядипломної
службовців місцевих органів виконавчої влади за
освіти
,,Тернопільський
професійними та короткостроковими програмами (за
регіональний центр підвищення
окремим графіком)
кваліфікації”
Надання практичної та методичної допомоги органам протягом кварталу служба у справах дітей облдержмісцевого самоврядування щодо виконання делегованих
адміністрації
повноважень стосовно соціально-правового захисту
дітей
Консультування з питань соціального захисту протягом кварталу управління сім’ї та молоді
багатодітних сімей в сільських населених пунктах
облдержадміністрації
районів області
Організація взаємодії місцевих органів виконавчої влади протягом кварталу відділ
мобілізаційної
роботи
з органами місцевого самоврядування щодо виконання
апарату облдержадміністрації
заходів мобілізаційної роботи
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20.

Надання методичної і практичної допомоги органам протягом кварталу
місцевого самоврядування з питань виготовлення
проєктної документації на реконструкцію об’єктів галузі
житлово-комунального господарства

21.

Фінансування головних розпорядників коштів обласного протягом кварталу департамент фінансів облдержбюджету на утримання установ, які фінансуються з
адміністрації
обласного бюджету, трансфертів з державного та
місцевих бюджетів
Здійснення контролю за виконанням Програми захисту протягом кварталу департамент з питань оборонної
населення і територій області від надзвичайних ситуацій
роботи,
цивільного
захисту
техногенного
та
природного
характеру
на
населення
та
взаємодії
з
2018-2022 роки
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
Організаційно-методична допомога органам місцевого протягом кварталу департамент архітектури, містосамоврядування з питань виготовлення проєктної
будування, житлово-комунального
документації на реконструкцію об’єктів будівельної
господарства та енергозбереження
галузі
облдержадміністрації
Надання методичної і практичної допомоги органам протягом кварталу департамент архітектури, містомісцевого самоврядування з питань розроблення
будування, житлово-комунального
місцевих програм з підтримки населення щодо заходів з
господарства та енергозбереження
енергозбереження
облдержадміністрації
Надання методичної та практичної допомоги з питань протягом кварталу державний архів області
архівної справи архівним відділам, секторам виконавчих
комітетів місцевих рад
Надання практичної допомоги з організації роботи із протягом кварталу відділ роботи із зверненнями
зверненнями
громадян
органам
місцевого
громадян
апарату
самоврядування
облдержадміністрації

22.

23.

24.

25.

26.

департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
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27.

Участь у засіданнях сесій місцевих рад, їх виконавчих протягом кварталу відповідальні
органів, в обласних нарадах з питань роботи органів
(за окремим
структурних
місцевого самоврядування, життєдіяльності територій
графіком)
облдержадміністрації

працівники
підрозділів

V. Заходи структурних підрозділів облдержадміністрації
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Нарада з відповідальними спеціалістами аграрних
підприємств з питань проведення господарствами
області посіву ярих культур і догляду за посівами
озимих культур
Заходи у закладах охорони здоров’я області, приурочені
Всесвітньому дню здоров’я
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
з
міжнародною участю на тему: ,,Актуальні питання
сучасного акушерства”
Відеоконференція на тему: ,,Чорнобильська катастрофа.
Стан соціальної захищеності постраждалих осіб та
актуальні
завдання
подолання
наслідків”
під
головуванням голови комітету з питань соціальної
політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради
України
XХV Міжнародний медичний конгрес студентів і
молодих вчених
Ековиставка „У долі природи – наша доля!” до
Всесвітнього дня довкілля (в рамках екологічного
проєкту „Рідній природі на допомогу”)
Обласна олімпіада з музично-теоретичних дисциплін
учнів старших класів мистецьких шкіл області
Проведення засідання наглядової ради установи
,,Агенція регіонального розвитку в Тернопільській

2 квітня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

7 квітня

управління
охорони
облдержадміністрації
управління
охорони
облдержадміністрації

8-9 квітня
9 квітня

12-14 квітня
13 квітня
14 квітня
15 квітня

здоров’я
здоров’я

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

управління
охорони
облдержадміністрації
управління культури
адміністрації

здоров’я
облдерж-

управління культури облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
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9.

області”
Проведення засідань експертно-перевірної
державного архіву області

10.

Регіональний фестиваль-конкурс „Надія-2021”

11.

Організація
офіційної
зустрічі
керівництва
облдержадміністрації з Надзвичайним та Повноважним
Послом Республіки Узбекистан в Україні паном
Курманом Алішером Анваровичем
Офіційний візит керівництва облдержадміністрації у
провінцію Чанаккале Турецької Республіки. Підписання
Меморандуму щодо співробітництва у торговельній,
науково-технічній і культурній сферах між облдержадміністрацією та Адміністрацією провінції Чанаккале
Майстер-клас з писанкарства „Великодні візерунки”

19-23 квітня

ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція з
міжнародною участю на тему: ,,Довкілля і здоров’я”
Круглий стіл „Будь сучасним ‒ читай українське” до
Всесвітнього дня книги та авторського права
Конференція на тему: „Екологія як спосіб життя” до
35-х роковин Чорнобильської катастрофи
Етновиставка до свята Великодня на тему: „Весна
наповнена чудес… Христос Воскрес!”
Підготовка та відкриття документальної виставки з
нагоди відзначення 140-річниці від дня народження
Катерини Андріївни Рубчакової (1881-1919)
Організація та проведення тренінгу щодо особливостей

22-24 квітня

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

комісії

16 квітня,
14 травня,
18 червня
17 квітня

20-28 квітня

22 квітня

23 квітня
26 квітня
29 квітня
29 квітня
29-30 квітня

облдержадміністрації
державний архів області
управління культури облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації
управління культури
адміністрації
управління
охорони
облдержадміністрації
управління культури
адміністрації
управління культури
адміністрації
управління культури
адміністрації
державний архів області
управління

облдержздоров’я
облдержоблдержоблдерж-

міжнародного

12

28.

залучення міжнародної технічної допомоги, огляд
донорських організацій та їхніх пріоритетів, актуальні
грантові конкурси та програми
Засідання атестаційної комісії управління охорони
здоров’я облдержадміністрації щодо присвоєння
кваліфікаційної категорії лікарям
Нарада-семінар з питань догляду за посівами озимих та
проведення посіву ярих культур із застосуванням
інтенсивних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій
вирощування сільськогосподарських культур
Формування балансів попиту і пропозиції основних
продуктів харчування на квітень-червень 2021 року
Робоча поїздка в ТОВ „Ельгаучо” Чортківського району
з питань присвоєння підприємству статусу племінного
репродуктора з розведення овець
Проведення благодійно-мистецької акції ,,Школа
писанкарства. Намалюю писаночку!”
Навчальний
семінар
для
фахівців,
що
впроваджуватимуть корекційні програми з особами, які
вчинили насильство в сім’ї
Проведення круглого столу ,,Роль жінки в громадськополітичному житті”
Підготовка матеріалів та оголошення конкурсу у засобах
масової інформації щодо надання фінансової підтримки
сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам за
рахунок коштів з обласного бюджету
Нарада з питань реалізації програм розвитку садівництва

29.

Засідання атестаційної комісії

20.

21.

22.
23.

24.
25.

26.
27.

співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації
29 квітня
27 травня
24 червня
І декада квітня

управління
охорони
облдержадміністрації

І декада квітня,
травня, червня
ІІ декада квітня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

ІІ декада квітня

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

ІІ декада квітня
ІІ декада квітня
ІІІ декада квітня

ІІІ декада квітня
квітень

здоров’я

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

молоді
молоді

управління сім’ї та молоді
облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
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30.
31.
32.
33.

34.
35.

36.

37.

Обласний конкурс – звіт на тему: ,,Наш пошук і
творчість – тобі Україно!”
Кубок Тернопільщини з основ пішохідного туризму
серед юнаків та юніорів
Обласний зліт юних натуралістів загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів (заочно)
Обласна регіональна семінар-конференція ,,Психологопедагогічні
засади
фасилітативного
супроводу
освітнього процесу”
ІХ Міжнародний конкурс молодих трубачів та
валторністів ім. Мирона Старовецького
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
з
міжнародною участю на тему: ,,Європейські стандарти
діагностики та лікування найбільш поширених
захворювань дитячого віку”
Підготовка та відкриття документальної виставки з
нагоди відзначення 150-річниці від дня народження
Володимира Михайловича Гнатюка (1871-1926)
Проведення тренінгу для представників територіальних
громад
з
актуальних
питань
розвитку
зовнішньоекономічної діяльності

квітень
квітень
квітень
квітень
4-8 травня
5-6 травня

9 травня
10-14 травня

облдержадміністрації
управління
освіти
облдержадміністрації
управління
освіти
облдержадміністрації
управління
освіти
облдержадміністрації
управління
освіти
облдержадміністрації
управління культури
адміністрації
управління
охорони
облдержадміністрації

і

науки

і

науки

і

науки

і

науки
облдержздоров’я

державний архів області
управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації

38.

Заходи у закладах охорони здоров’я області, приурочені
Всесвітньому дню медичних сестер

12 травня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

39.

Всеукраїнська науково-практична конференція на тему:
,,Природно-осередкові, емерджентні та реемерджентні
інфекції”
Проведення презентації програми транскордонного

13-14 травня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

13-14 травня

управління

40.

міжнародного
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співробітництва Європейського Інструменту Сусідства
,,Польща-Білорусь-Україна 2021-2027”

співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації

41.

Урочиста церемонія підняття прапора Європейського
Союзу в рамках відзначення Дня Європи в області

17 травня

42.

Урочиста академія та відкриття виставки живопису,
графіки, декоративно-прикладного мистецтва до 30-річчя
Тернопільського обласного художнього музею
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
з
міжнародною участю на тему: ,,Актуальні питання вищої
медичної (фармацевтичної) освіти: виклики сьогодення
та перспективи їх вирішення”
Заходи з відзначення 90-річчя із дня народження Ігоря
Олещука, громадсько-політичного діяча, політв’язня,
публіциста, краєзнавця

18 травня

43.

44.

45.
46.

47.

Конкурс молодих вокалістів „Пам’яті Володимира
Виннічика”
Заходи з нагоди 95-річчя із дня вбивства Симона
Петлюри
Нарада директорів мистецьких шкіл області

48. Проведення онлайн регіонального форуму „Органічна
Україна-2021”
49. Наукова конференція на тему: „Відродження історикокультурних пам’яток як невід’ємний елемент розвитку
туризму на Тернопільщині”

20-21 травня

управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації
управління культури облдержадміністрації
управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

21 травня

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей облдержадміністрації

23-25 травня

управління культури облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей облдержадміністрації
управління культури облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
управління культури облдержадміністрації

25 травня
26 травня
27 травня
27 травня
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Нарада з питань сертифікації насіння та реєстрації
сільськогосподарської техніки
51. Проведення онлайн наради з зоотехніками господарств
області з питань заготівлі сіна та сінажу на
зимовостійловий період
52. Засідання конкурсної комісії щодо надання фінансової
підтримки
сільськогосподарським
обслуговуючим
кооперативам за рахунок коштів з обласного бюджету
53. Засідання регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при
обласній державній адміністрації
50.

59.

Збір заявок на придбання нової сільськогосподарської
техніки у 2021 році
Робочі поїздки в територіальні громади області з питань
популяризації органічного виробництва суб’єктами
господарювання
Конференція на тему: ,,Математика і сучасне
суспільство. Математична освіта на межі тисячоліть”
Семінар-практикум керівників штабів, відповідальних за
проведення дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
,,Сокіл” (,,Джура”)
Онлайн
конференція
,,Формування
національної
ідентичності українця через цінності Української Хартії
вільної людини”
Організація та проведення походу ,,Шляхами героїв”

60.

Заходи у навчальних закладах, приурочені Дню науки

54.
55.

56.
57.

58.

І декада травня

ІІ декада травня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

ІІІ декада травня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

ІІІ декада травня

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

травень
травень, червень
травень

управління
освіти
облдержадміністрації
управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

і

науки

травень

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

травень

управління сім’ї та
облдержадміністрації
управління
освіти
і

молоді

травень

травень

науки
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облдержадміністрації
61.

62.
63.
64.

65.
66.

67.
68.

69.

70.

Проведення акції ,,Формування культури безпеки
життєдіяльності – збереження і зміцнення здоров’я
підростаючого покоління”
Участь підприємств агропромислового комплексу
області у XXXІІІ міжнародній виставці „Агро – 2021”
Круглий стіл на тему: „Слов’яно-Руська доба з погляду
археологічних досліджень території Тернопілля”
Підсумкова LXIІІ науково-практична конференція на
тему: ,,Здобутки клінічної та експериментальної
медицини”
Заходи у закладах охорони здоров’я області, приурочені
Всесвітньому дню донора крові
Заходи з нагоди відзначення 130-річчя із дня народження
Євгена Коновальця, військового та політичного діяча,
голови Організації українських націоналістів
Заходи у закладах охорони здоров’я області, приурочені
Дню медичного працівника

1-10 червня

управління сім’ї та
облдержадміністрації

8-11 червня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
управління культури облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації

Виставка на тему: „Акт проголошення самостійної
української держави ‒ крок до незалежності” до
80-ої річниці від дня проголошення Акту відновлення
Української самостійної держави
Міжнародний форум аграрних інновацій „Нове
зернятко-2021”
на
базі
господарства
ТОВ
„Агропродсервіс”

16-20 червня

управління культури
адміністрації

18-19 червня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

Заходи з нагоди відзначення 100-річчя від дня
народження Осипа Дяківа, учасника антинацистського

21 червня

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національ-

11 червня
11 червня
14 червня
14 червня
17 червня

молоді

управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
облдерж-
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71.

Руху Опору, громадського та політичного діяча,
учасника боротьби за незалежність України у
ХХ столітті
Дитячо-юнацький табір ,,Дух нашої давнини”,
спрямований на національно-патріотичне виховання

ностей облдержадміністрації
22-28 червня

управління сім’ї та
облдержадміністрації

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

72.

Організація та проведення тренінгу на тему: ,,Проєкт –
основа місцевого розвитку”

23-24 червня

73.

Всеукраїнська
науково-практична
конференція
з
міжнародною участю на тему: ,,Актуальні питання
діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії,
профілактики та реабілітації в практиці сімейного
лікаря”
Проща працівників агропромислового комплексу області
в Марійському духовному центрі с. Зарваниця

24-25 червня

74.

Нарада з постачальниками пального щодо стану
забезпечення
паливно-мастильними
матеріалами
сільгосптоваровиробників для збирання ранніх зернових
культур
76. Нарада з відповідальними спеціалістами та керівниками
установ з питань підготовки до жнив 2021 року
77. Нарада з питань завершення посіву ярих культур під
урожай 2021 року
78. Вивчення стану справ з питань дотримання виконавської
дисципліни за реалізацією завдань, визначених
нормативно-правовими актами органів влади вищого
рівня та розпорядженнями голови обласної державної
адміністрації, в управлінні культури обласної державної
75.

молоді

26 червня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

І декада червня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

І декада червня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
відділ
контролю
апарату
облдержадміністрації

І декада червня
ІІ декада червня

18

79.
80.
81.
82.
83.
84.

85.

86.

87.
88.

адміністрації
Проведення Дня поля на базі кращих аграрних
господарств області
Обласні змагання зі спортивної радіопеленгації

червень
червень

Дитячо-юнацька військово-патріотична гра ,,Сокіл”
(,,Джура”)
Організація та проведення Молодіжного форуму

червень

Національно-патріотична теренова гра ,,Криївка УПА –
2021”
Засідання атестаційної комісії управління охорони
здоров’я облдержадміністрації щодо присвоєння
кваліфікаційної категорії середньому медичному
персоналу
Проведення перевірок стану та готовності до
використання за призначенням систем централізованого
оповіщення

червень

Засідання комісії 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
Навчання працівників структурних підрозділів апарату
облдержадміністрації
Формування переліку нормативних документів, за якими

червень

щовівторка,
щочетверга
щосереди

щомісяця

щомісяця
щомісяця

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління сім’ї та молоді
облдержадміністрації
управління сім’ї та молоді
облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
департамент з питань оборонної
роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
юридичне управління апарату
облдержадміністрації

відділ управління персоналом
апарату облдержадміністрації
відділ
контролю
апарату
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89.

90.

91.
92.

93.
94.
95.

96.
97.

98.

вимагається подання інформацій органам влади вищого
рівня
Проведення засідань спостережної комісії при обласній
державній адміністрації

облдержадміністрації
щомісяця

департамент з питань оборонної
роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
Організація оздоровлення та відпочинку дітей в протягом кварталу управління сім’ї та молоді
«Українському дитячому центрі „Молода гвардія”»,
облдержадміністрації
«Міжнародному дитячому центрі „Артек”»
Нарада з підготовки та проведення в області протягом кварталу управління сім’ї та молоді
оздоровлення дітей влітку 2021 року
облдержадміністрації
Засідання обласної міжвідомчої координаційної ради з протягом кварталу управління сім’ї та молоді
питань сім’ї, демографічного розвитку та протидії
облдержадміністрації
торгівлі людьми
Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги протягом кварталу департамент соціального захисту
при обласній державній адміністрації
населення облдержадміністрації
Засідання обласної тристоронньої соціально-економічної протягом кварталу департамент соціального захисту
ради
населення облдержадміністрації
Засідання комісії для підготовки висновку щодо протягом кварталу департамент соціального захисту
доцільності надання дозволів на право користування
населення облдержадміністрації
пільгами з оподаткування
Засідання комісії з визнання та встановлення статусу протягом кварталу департамент соціального захисту
учасника бойових дій-добровольця
населення облдержадміністрації
Перевірка роботи та надання методичної допомоги протягом кварталу служба у справах дітей облдержслужбам у справах дітей виконавчих комітетів
адміністрації
територіальних громад
Виїзд для огляду завершальних будівельних робіт на протягом кварталу управління
капітального
об’єктах амбулаторій первинної медичної допомоги та
будівництва облдержадміністрації
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введення їх в експлуатацію
99. Проведення охоронних досліджень пам’яток археології, протягом кварталу управління культури облдержяким загрожує руйнація
адміністрації
100. Проведення екологічних акцій на об’єктах туристичної протягом кварталу управління
туризму
привабливості
облдержадміністрації
101. Контроль за здійсненням комплексу організаційних і протягом кварталу департамент з питань оборонної
практичних заходів щодо запобігання виникненню
роботи,
цивільного
захисту
пожеж у лісах, на торфовищах та сільськогосподарських
населення
та
взаємодії
з
угіддях у пожежонебезпечний період
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
102. Засідання координаційної ради з питань безпеки протягом кварталу управління
регіонального
дорожнього руху на автомобільному транспорті області
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації
103. Здійснення контролю за своєчасністю виконання протягом кварталу відділ адміністрування Державвідділами ведення Державного реєстру виборців області
(у випадку їх
ного реєстру виборців апарату
основних організаційних заходів з підготовки та
призначення)
облдержадміністрації
проведення місцевих виборів
104. Приймання справ управлінської документації на протягом кварталу державний архів області
державне зберігання
105. Формування електронної бази розпоряджень голови протягом кварталу загальний
відділ
апарату
облдержадміністрації, їх сканування та архівування
облдержадміністрації
106. Представлення
інтересів
обласної
державної протягом кварталу юридичне управління апарату
адміністрації в судах
облдержадміністрації
107. Моніторинг основних виробничих показників галузі протягом кварталу департамент
агропромислового
тваринництва
розвитку облдержадміністрації
108. Робочі поїздки в райони, територіальні громади області з протягом кварталу департамент
агропромислового
питань організації створення сільськогосподарських
розвитку облдержадміністрації
обслуговуючих кооперативів, розвитку фермерських
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господарств
109. Представлення туристичного потенціалу Тернопільської протягом кварталу управління туризму облдержобласті на всеукраїнських та міжнародних туристичних
адміністрації
виставках
110. Проведення засідання обласної комісії з присвоєння протягом кварталу управління фізичної культури та
спортивних розрядів з різних видів спорту
спорту облдержадміністрації
111. Проведення засідань
обласної комісії у справах протягом кварталу департамент з питань оборонної
альтернативної (невійськової) служби
роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
112. Проведення нарад за хірургічним, терапевтичним, протягом кварталу управління
охорони
здоров’я
педіатричним та іншими напрямами з лікарями області
облдержадміністрації
113. Виїзд для огляду та ознайомлення з ходом будівництва протягом кварталу управління
капітального
об’єктів, які реалізуються в рамках програми „Велике
будівництва облдержадміністрації
будівництво”
114. Здійснення попереднього розгляду документів, що протягом кварталу відділ забезпечення діяльності
надходять на ім'я керівництва обласної державної
керівництва
апарату
адміністрації, підготовка проєктів резолюцій
облдержадміністрації
115. Коригування та затвердження мережі міжміських та протягом кварталу управління
регіонального
приміських
автобусних
маршрутів
загального
розвитку,
інфраструктури
та
користування, що не виходять за межі Тернопільської
дорожнього
господарства
області
облдержадміністрації
116. Надання практичної та методичної допомоги фізичним протягом кварталу управління
регіонального
та юридичним особам щодо надання дозволу для
розвитку,
інфраструктури
та
розташування рекламних засобів поза межами населених
дорожнього
господарства
пунктів області
облдержадміністрації
117. Проведення селекторних нарад з керівниками органів протягом кварталу управління
освіти
і
науки
управління
освітою
райдержадміністрацій,
облдержадміністрації
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територіальних
громад,
директорами
закладів
інституційного догляду та виховання дітей
118. Проведення державної реєстрації, звірка відомостей протягом кварталу управління з питань внутрішньої
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
політики, релігій та національосіб – підприємців та громадських формувань
ностей облдержадміністрації
119. Моніторинг
стану
експлуатаційного
утримання протягом кварталу управління
регіонального
автомобільних доріг загального користування
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації
120. Участь у проведенні габаритно-вагового контролю протягом кварталу управління
регіонального
вантажних транспортних засобів
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації
121. Аналіз темпів проведення ремонтних робіт на протягом кварталу управління
регіонального
автомобільних дорогах державного значення області
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації
122. Моніторинг стану безпеки дорожнього руху на протягом кварталу управління
регіонального
автомобільних дорогах області
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації
123. Проведення перевірки стану військового обліку протягом кварталу департамент з питань оборонної
військовозобов’язаних на території області
роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
124. Курси підвищення кваліфікації керівних і педагогічних протягом кварталу управління
освіти
і
науки
кадрів
облдержадміністрації
125. Наради з питань проведення спортивно-масових заходів протягом кварталу управління фізичної культури та
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спорту облдержадміністрації
126. Засідання комісії з розгляду реєстрів погодження протягом кварталу департамент
економічного
позичальників на часткове відшкодування відсоткових
розвитку
і
торгівлі
ставок за кредитами банків для суб’єктів малого та
облдержадміністрації
середнього підприємництва
127. Проведення
засідання
науково-методичної
ради протягом кварталу державний архів області
державного архіву області
128. Засідання ради церков при обласній державній протягом кварталу управління з питань внутрішньої
адміністрації
політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
129. Сприяння у розробленні та впровадженні нових
туристичних маршрутів історико-краєзнавчої, історикорелігієзнавчої, молодіжної, природничої та іншої
тематики, в тому числі транскордонних туристичних
маршрутів
130. Інформаційно-просвітницькі
заходи
з
питань
попередження насильства в сім’ї та жорстокого
поводження з дітьми
131. Організаційне
забезпечення
робіт
щодо
експлуатаційного утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення
132. Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм
та проєктів регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку
133. Проведення засідань науково-технічних рад установ

протягом кварталу управління туризму
адміністрації

протягом кварталу управління сім’ї та
облдержадміністрації

облдерж-

молоді

протягом кварталу управління
капітального
будівництва облдержадміністрації
при необхідності

департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації

протягом кварталу управління екології та природних
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природно-заповідного фонду
134. Здійснення технічного нагляду на об’єктах будівництва
та здача їх в експлуатацію
135. Проведення
просвітницьких
заходів
з
питань
профорієнтації та працевлаштування молоді
136. Проведення корекційних програм щодо попередження
насильства в сім’ї
137. Засідання обласної молодіжної ради

ресурсів облдержадміністрації
протягом кварталу управління
капітального
будівництва облдержадміністрації
протягом кварталу управління сім’ї та молоді
облдержадміністрації
протягом кварталу управління сім’ї та молоді
облдержадміністрації
протягом кварталу управління сім’ї та молоді
облдержадміністрації

138. Засідання обласної видавничої ради Тернопільської протягом кварталу управління з питань внутрішньої
обласної державної адміністрації та Тернопільської
політики,
релігій
та
обласної ради
національностей
облдержадміністрації
139. Засідання робочої групи щодо вирішення в області протягом кварталу департамент
економічного
проблемних питань малого та мікробізнесу
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації
140. Засідання громадської ради при управлінні екології та протягом кварталу управління екології та природних
природних ресурсів облдержадміністрації
ресурсів облдержадміністрації
141. Підготовка та проведення конкурсів на зайняття протягом кварталу відділ управління персоналом
вакантних посад державних службовців
апарату облдержадміністрації
142. Здійснення правової експертизи проєктів розпоряджень, протягом кварталу юридичне управління апарату
доручень голови облдержадміністрації, договорів,
облдержадміністрації
ініціативних листів
143. Проведення засідання ліцензійних комісій з питань протягом кварталу департамент архітектури, містовидачі ліцензій на здійснення господарської діяльності з
будування, житлово-комунального
надання послуг теплопостачання, водопостачання та
господарства та енергозбереження
водовідведення суб’єктами господарювання
облдержадміністрації
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144. Засідання громадської ради з питань молодіжної протягом кварталу управління сім’ї та молоді
політики
облдержадміністрації
145. Проведення засідання комісії з питань контролю за протягом кварталу департамент архітектури, місторозрахунками за спожиті енергоносії
будування, житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
146. Засідання громадської ради при облдержадміністрації
протягом кварталу управління з питань внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
147. Засідання Ради підтримки учасників антитерористичної протягом кварталу департамент соціального захисту
операції при обласній державній адміністрації
населення облдержадміністрації
148. Організаційне забезпечення
змагань з різних видів спорту

проведення

спортивних протягом кварталу управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації

149. Проведення засідань атестаційної комісії з атестації протягом кварталу управління фізичної культури та
тренерів
(тренерів-викладачів)
для
присвоєння
спорту облдержадміністрації
кваліфікаційної категорії
150. Засідання комісії щодо попереднього розгляду питань, протягом кварталу відділ управління персоналом
пов’язаних з нагородженням державними нагородами,
апарату облдержадміністрації
відзнаками і почесними званнями України
151. Огляди, публікації, експонування документальних протягом кварталу державний архів області
виставок з відзначення пам’ятних та ювілейних дат
152. Засідання обласної тимчасової комісії з питань протягом кварталу департамент соціального захисту
погашення
заборгованості
із
заробітної
плати
населення облдержадміністрації
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат
153. Надання
методико-консультаційних
послуг протягом кварталу управління туризму облдерж-
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представникам туристичної галузі

адміністрації

154. Організаційно-методична підготовка до проведення протягом кварталу управління культури облдержфольклорно-мистецьких свят, фестивалів, виставок,
(за окремим
адміністрації
спільно
з
конкурсів, ювілеїв у закладах культури
планом)
райдержадміністраціями
155. Засідання колегій структурних підрозділів обласної протягом кварталу керівництво облдержадміністрації,
державної адміністрації (за окремими планами згідно з
структурні підрозділи облдержположеннями
про
структурні
підрозділи
адміністрації
облдержадміністрації)
156. Засідання комісій, робочих груп, рад, організаційних протягом кварталу керівництво облдержадміністрації,
комітетів та інших консультативно-дорадчих органів
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації (згідно із затвердженими планами
облдержадміністрації
роботи)
157. Організація роботи „гарячих” телефонних ліній обласної протягом кварталу відділи роботи із зверненнями
державної адміністрації
(за окремим
громадян; забезпечення діяльності
графіком)
керівництва
апарату
облдержадміністрації
158. Організація та проведення брифінгів, пресконференцій протягом кварталу відділ взаємодії із засобами
за
участю
голови
та
заступників
голови
масової
інформації
облдержадміністрації
облдержадміністрації
159. Виконання робіт з розширення мережі природно- протягом кварталу управління екології та природних
заповідного фонду, формування екологічної мережі,
ресурсів облдержадміністрації
збереження видів флори і фауни, що підлягають
особливій охороні
160. Наповнення та поновлення сторінки новин офіційного протягом кварталу відділ взаємодії із засобами
вебсайту облдержадміністрації
масової
інформації
облдержадміністрації
161. Обласні культурно-масові заходи, академії, науково- протягом кварталу керівники структурних підрозділів
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практичні конференції, ювілеї, свята, фестивалі,
(за окремим
облдержадміністрації
виставки, конкурси, акції, місячники, ігри, огляди,
планом)
марафони, змагання, олімпіади, зустрічі за „круглим
столом”, семінари-тренінги, тематичні лекції
162. Організаційна робота з виконання завдань, заходів, протягом кварталу керівництво облдержадміністрації,
доручень, визначених нормативно-правовими актами
керівники структурних підрозділів
законодавства, Президента України, Кабінету Міністрів
облдержадміністрації
України, Верховної Ради України, інших центральних
органів виконавчої влади, обласної ради
163. Організаційні заходи з підготовки до представлення протягом кварталу керівники структурних підрозділів
потенціалу області у міжнародних, регіональних,
(за окремим
облдержадміністрації
всеукраїнських, обласних виставках, конференціях,
планом)
ярмарках, фестивалях, форумах, асамблеях у рамках
міжрегіонального співробітництва області
VI. Закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення сесії обласної ради,
розпорядження голови облдержадміністрації, хід виконання яких контролюватиметься у ІІ кварталі 2021 року
№
Назва документа
Дата виконання
Відповідальний
з/п
за подання інформації
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020
щодня
управління
охорони
здоров’я
№ 211 „Про запобігання поширенню на території
облдержадміністрації
України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020
щодня
департамент з питань оборонної
№ 1236 „Про встановлення карантину та запровадження
роботи,
цивільного
захисту
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою
населення
та
взаємодії
з
запобігання поширенню на території України гострої
правоохоронними
органами
респіраторної
хвороби
COVID-19,
спричиненої
облдержадміністрації
коронавірусом SARS-CoV-2”
3. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
до 2 квітня,
департамент
архітектури,
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

від 03.03.2021 № 29 п.4 „Щодо протидії незаконному
обігу пального”

травня, червня

План організації виконання Указу Президента України
від 09.07.2019 № 511/2019 „Про деякі заходи щодо
збереження лісів та раціонального використання лісових
ресурсів”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
22.07.2020 № 916-р „Про затвердження плану заходів з
підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу
України до осінньо-зимового періоду 2020/21 року та
його проходження”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
29.01.2020 № 111-р „Про затвердження плану заходів
щодо реалізації Концепції розвитку системи екстреної
медичної допомоги”
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”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
05.08.2020 № 1008-р „Про затвердження плану заходів з
реформування системи шкільного харчування”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
18.11.2020 № 1463-р „Про затвердження плану заходів
щодо реалізації Державної стратегії розвитку системи

до 5 квітня

до 5 квітня,
травня, червня

до 10 квітня

містобудування,
житловокомунального господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації
управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
департамент
архітектури,
містобудування,
житловокомунального господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації

до 10 квітня

департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації

до 10 квітня

управління
освіти
облдержадміністрації

до 10 квітня

управління
охорони
облдержадміністрації

і

науки
здоров’я
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

протитуберкульозної медичної допомоги населенню на
2020-2023 роки”
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2020
№ 1180 «Деякі питання надання при народженні дитини
одноразової натуральної допомоги ,,пакунок малюка”»
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”»
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
03.02.2021 № 84-р „Про затвердження плану заходів
щодо підтримки сфери культури, охорони культурної
спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму”
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2021
№ 208 „Про затвердження Порядку використання

до 10 квітня,
травня, червня,
до 25 червня
до 10 квітня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

управління сім’ї та
облдержадміністрації

молоді

до 10 квітня,
травня, червня

департамент
облдержадміністрації

фінансів

до 10 квітня,
травня, червня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

до 10 квітня

управління
облдержадміністрації

культури

до 10 квітня,
травня, червня

департамент
розвитку

і

економічного
торгівлі
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коштів, передбачених у державному бюджеті для
створення центрів креативної економіки”

облдержадміністрації

16.

Указ Президента України від 12.03.2021 № 94/2021 „Про
Національну молодіжну стратегію до 2030 року”

до 12 квітня

управління сім’ї та
облдержадміністрації

молоді

17.

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”
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”
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020
№ 853 „Деякі питання, пов’язані з реформуванням
системи інституційного догляду та виховання дітей”
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”
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2020
№ 35 „Про реалізацію експериментального проєкту щодо
проведення щокварталу моніторингу та оцінки
ефективності діяльності голів обласних, Київської та

до 15 квітня

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

до 15 квітня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

18.

19.

20.

21.

до 15 квітня,
травня, червня

служба
у
справах
облдержадміністрації

до 20 квітня,
травня, червня

управління
охорони
облдержадміністрації

до 29 квітня

дітей
здоров’я

департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

Севастопольської міських державних адміністрацій”
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019
№ 689 „Питання проведення моніторингу наркотичної та
алкогольної ситуації в Україні”
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2021
№ 31 „Про затвердження Порядку здійснення медичного
обслуговування учнів закладів загальної середньої
освіти”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
24.02.2021 № 170-р „Про затвердження плану заходів,
пов’язаних з 35-ми роковинами Чорнобильської
катастрофи”
Указ Президента України від 11.05.2019 № 214/2019
„Про додаткові заходи щодо державної підтримки сім’ї,
охорони материнства, батьківства та дитинства”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
16.12.2020 № 1635-р „Про реорганізацію та утворення
районних державних адміністрацій”
Указ Президента України від 18.08.2020 № 329/2020
„Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони
культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та
туризму”

Керівник апарату адміністрації

до 1 травня

управління
охорони
облдержадміністрації

до 1 травня

управління
освіти
облдержадміністрації

до 10 травня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 15 червня

управління
освіти
облдержадміністрації

до 16 червня

департамент
архітектури,
містобудування,
житловокомунального господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації

до 25 червня

здоров’я

і

і

науки

науки
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Мирослав Якимів
Михайло Григор’єв

