ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Тернопільської
обласної державної адміністрації
Ігор СОПЕЛЬ
ЗВІТ
про виконання плану роботи Тернопільської обласної державної адміністрації
за січень 2020 року
№
заходу
в
плані

Заплановані заходи
(відповідно до плану роботи)

Термін
виконання
(відповідно
до плану)

Виконання запланованих заходів (місце
проведення, фактична дата
проведення,
хто проводив, інформування
громадськості, досягнуті результати
тощо. У разі невиконання – вказати
причину)

І. Колегія обласної державної адміністрації
1.

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про стан розрахунків і виплати орендної плати за оренду
земельних часток (паїв) сільськогосподарськими підприємствами

29
січня

проведено 29 січня 2020 року під
головуванням Ігоря Сопеля голови
обласної державної адміністрації
з
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Тернопільської області за 2019 рік.
2. Про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли до
обласної державної адміністрації у 2019 році.
3. Про стан освоєння у 2019 році коштів субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури
об'єднаних територіальних громад.

порядком денним:
1. Про стан розрахунків і виплати
орендної плати за оренду земельних
часток (паїв) сільськогосподарськими
підприємствами Тернопільської області
за 2019 рік.
2. Про підсумки розгляду звернень
громадян, що надійшли до обласної
державної адміністрації у 2019 році.
3. Про стан освоєння у 2019 році
коштів
субвенції
з
державного
бюджету місцевим
бюджетам на
формування
інфраструктури
об'єднаних територіальних громад;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайт облдержадміністрації

ІІ. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

І
декада

проведено 13 січня 2020 року під
керівництвом голови обласної
ради
В.В.Овчарука за участю керівництва
облдержадміністрації;
інформація
висвітлена на офіційному веб-сайті
облдержадміністрації
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ІІІ. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат
1.

Заходи до Дня народження Степана Бандери, Героя України,
провідника ОУН

1 січня

2.

Обласна благодійна акція „Від Миколая до Різдва” для
багатодітних сімей та сімей, які опинилися в складних життєвих
обставинах
Етнофестиваль „Маланка” у селах Горошова і с.Устя
Борщівського району та у Синьків Заліщицького району

1 – 10 січня

3.

4.

5.

6.

7.

8.

13-14 січня

Свято „Водохрестя” та освячення води на березі Тернопільського
19 січня
ставу біля пам’ятного знаку, встановленого на честь Хрещення
Київської Русі
Книжково-ілюстративна виставка „Соборна мати Україна – одна 20-24 січня
на всіх, як оберіг” до Дня Соборності України
Міжобласне театралізоване свято „Збруч – ріка єднання”,
присвячене 100-річчю Акта Злуки про об’єднання українських
земель в єдину Україну
Творчий звіт мистецьких колективів Шумського району до Дня
Соборності України

22 січня

До 80-річчя з дня створення Тернопільської обласної бібліотеки
для
дітей
науково-практична
конференція
на
тему:
„Тернопільській обласній бібліотеці для дітей – 80: місце
традицій, простір інновацій”

27 січня

22 січня

проведено заходи 1 січня 2020 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
проведено 1-10 січня 2020 року
управлінням
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
проведено заходи 13-14 січня 2020
року
управлінням
туризму
облдержадміністрації
проведено заходи 19 січня 2020 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
проведено
заходи
20-24
січня
2020 року управлінням культури
облдержадміністрації
проведено заходи 22 січня 2020 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
проведено заходи 22 січня 2020 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
проведено заходи 27 січня 2020 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
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9.

До Дня пам’яті героїв Крут патріотична виставка-пам’ять „Кров,
що окропила Крути, Україна не забуде!”

27-30 січня

10.

Нагородження кращих спортсменів, тренерів та фахівців в
церемонії „Герої спортивного року Тернопільщини”

30 січня

11.

Урочисте нагородження жінок області почесним званням „Матигероїня”

ІІ декада

12.

Відправка дітей області на оздоровлення та відпочинок
Міжнародний дитячий центр „Артек”

у

ІІІ декада

13.

Відправка дітей області на оздоровлення та відпочинок
„Український дитячий центр „Молода Гвардія”
Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят:
Новий рік

в

14.

ІІІ декада
1січня

Різдво Христове

7 січня

Собор Пресвятої Богородиці

8 січня

Свято різдвяного дійства „Горошівська Маланка”

13 січня

проведено
заходи
27-30
січня
2020 року управлінням культури
облдержадміністрації
проведено 30 січня 2020 року
управлінням
фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
проведено 30 січня 2020 року
управлінням
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
перенесено
перенесено
проведено заходи 1
управлінням
облдержадміністрації
проведено заходи 7
управлінням
облдержадміністрації
проведено заходи 8
управлінням
облдержадміністрації
проведено заходи 13
управлінням
облдержадміністрації

січня 2020 року
культури
січня 2020 року
культури
січня 2020 року
культури
січня 2020 року
культури

5
Обласне свято зимового календарно-обрядового фольклору „Нова
радість стала”
Богоявлення Господнє
День Соборності України

14 січня

відбулись заходи 14 січня 2020 року

19 січня
22 січня

Міжнародний день пам’яті жертв Голодокосту

27 січня

День працівників пожежної охорони

29 січня

День пам’яті Героїв Крут

29 січня

відбулись заходи 19 січня 2020 року
проведено заходи 22 січня 2020 року
управлінням з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
проведено заходи 27 січня 2020 року
управлінням з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
проведено заходи 29 січня 2020 року
управлінням
Державної
служби
України з надзвичайних ситуацій в
області
проведено заходи 29 січня 2020 року
управлінням з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

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

Засідання обласного конкурсного комітету з перевезення
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що
не виходять за межі території області

10 січня

проведено 10 січня 2020 року
управлінням регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
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2.

Засідання експертно-перевірної комісії

10, 24 січня

3.

Візит молодіжного камерного хору громадської організації
„Молодіжне хорове товариство м. Кременця” на серію гостинних
концертів до м. Хелм (Республіка Польща) з метою популяризації
східноєвропейських різдвяних традицій серед населення
Участь офіційної делегації області в Міжнародній презентації
LCC Міжнародного університету в м. Клайпеда (Республіка
Литва)

10-12 січня

5.

Нарада з питання організації розроблення і затвердження
перспективного плану територій громад області

ІІ декада

6.

Нарада з питання стану виконання рішення Тернопільської
обласної ради від 04.06.2019 № 1387 щодо оформлення
інвентарних справ, документації із землеустрою, паспортів
об’єктів культурної спадщини державного значення, які
перебувають на балансі управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації
Засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній державній
адміністрації

ІІІ декада

4.

7.

20-24 січня

ІІІ декада

проведено 24 січня 2020 року
державним архівом області
проведено 10-12 січня 2020 року
управлінням
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
проведено 20-24 січня 2020 року
управлінням
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
проведено 14 січня 2020 року
управлінням
містобудування
та
архітектури
обласної
державної
адміністрації
проведено 23 січня 2020 року
управлінням
містобудування
та
архітектури
обласної
державної
адміністрації

проведено 14, 23 січня 2020 року
управлінням з питань цивільного
захисту
населення
облдержадміністрації
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Нарада – семінар із фінансовими директорами - головними
ІІІ декада
перенесено
бухгалтерами та головними економістами сільськогосподарських
підприємств області з питань пенсійного та податкового
законодавства
9. Засідання регіональної ради підприємців при обласній державній
протягом
перенесено
адміністрації
місяця
10. Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення
протягом
проведено 23 січня 2020 року
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та
місяця
департаментом економічного розвитку
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за
і торгівлі облдержадміністрації
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
11. Засідання ліцензійних комісій з питань видачі ліцензій на
при
не проводилось
провадження господарської діяльності з теплопостачання, надходженні
водопостачання та водовідведення суб’єктами господарювання
заяв
12. Нарада щодо утримання вулично-дорожньої мережі області
щоп’ятниці проведено управлінням регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації
13. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
при
проведено 17, 29 січня 2020 року
облдержадміністрації
надходженні департаментом соціального захисту
заяв
населення облдержадміністрації
14. Засідання ради підтримки учасників антитерористичної операції
за
не проводилось
при обласній державній адміністрації
дорученням
голови
облдержадмі
ністрації
8.
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15. Засідання комісії з визнання та встановлення статусу учасника- за потребою проведено 30 січня 2020 року
добровольця антитерористичної операції
департаментом соціального захисту
населення облдержадміністрації
16. Засідання обласної міжвідомчої робочої групи з питань
не проводилось
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня
за потребою
оплати праці та дотримання норм законодавства в частині
мінімальної заробітної плати
17. Засідання регіональної комісії з визначення статусу осіб, які
при
проведено 9, 30 січня 2020 року
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших надходження департаментом соціального захисту
категорій громадян
м документів населення облдержадміністрації
V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

Надання методичної допомоги щодо проведення корегування
плану цивільного захисту Тернопільської області на особливий
період

за окремим
планом

2.

Надання організаційно-методичної допомоги з виїздами на місця
щодо підготовки проєктів за рахунок коштів субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток
інфраструктури об’єднаних територіальних громад
Надання організаційно-методичної допомоги органам місцевого
самоврядування з питань розроблення (оновлення) містобудівної
документації та виготовлення проектної документації на
будівництво об'єктів
Надання консультаційно-методичної допомоги органам місцевого
самоврядування
з
питань
добровільного
об’єднання

протягом
місяця

3.

4.

протягом
місяця
протягом
місяця

проведено
за
окремим
планом
управлінням з питань цивільного
захисту
населення
облдержадміністрації
проведено
протягом
місяця
управлінням
містобудування
та
архітектури
обласної
державної
адміністрації
проведено
протягом
місяця
управлінням
містобудування
та
архітектури
обласної
державної
адміністрації
проведено
протягом
місяця
управлінням
містобудування
та
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територіальних громад та приєднання громад до існуючих
об’єднаних територіальних громад

архітектури
адміністрації

обласної

державної

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

Засідання колегії управління з питань цивільного захисту
населення обласної державної адміністрації з порядком денним:
1. Про виконання плану основних заходів цивільного захисту у
2019 році та визначення основних завдань у сфері цивільного
захисту на 2020 рік.
2. Про виконання плану дій органів управління цивільного
захисту, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені
та паводків у 2020 році та підготовку органів управління
територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ до реагування на надзвичайні
ситуації, пов’язані з пропуском льодоходу, повені та паводків у
весняно-літній період 2020 року.

ІІІ декада

проведено 29 січня 2020 року
засідання колегії управління з питань
цивільного
захисту
населення
облдержадміністрації
з порядком
денним:
1. Про виконання плану основних
заходів цивільного захисту у 2019 році
та визначення основних завдань у
сфері цивільного захисту на 2020 рік.
2. Про виконання плану дій органів
управління
цивільного
захисту,
місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування
щодо
підготовки
до
пропуску
льодоходу, повені та паводків у 2020
році та підготовку органів управління
територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ до
реагування на надзвичайні ситуації,
пов’язані з пропуском льодоходу,
повені та паводків у весняно-літній
період 2020 року
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VII. Робота з кадрами
1.
2.

Навчання працівників апарату облдержадміністрації
Навчання
в
Тернопільському
регіональному
центрі
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій (за окремим планом):

III декада

- працівників апаратів районних державних адміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
структурних підрозділів обласної державної адміністрації,
відповідальних за питання запобігання та виявлення протидії
корупції;

22 січня

- працівників департаменту економічного розвитку і торгівлі
обласної державної адміністрації з питань запобігання проявам
корупції в органах державної влади;

23 січня

- спеціалістів з питань соціальної
територіальних громад області

29 січня

роботи

об’єднаних

не проводилось
Тернопільський регіональний центр
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ і організацій
проведено 22 січня 2020 року в
приміщенні
Тернопільський
регіональний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 23 січня 2020 року в
приміщенні
Тернопільський
регіональний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 29 січня 2020 року в
приміщенні
Тернопільський
регіональний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
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органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
VIII. Питання для вивчення з наступним інформуванням голови та заступників голови облдержадміністрації
1.

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Не заплановано
IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформацій органам влади вищого рівня
у січні 2020 року
Назва документу
Дата
Відповідальний за подання інформації
виконання
Доручення Президента України – 4
протягом
виконано вчасно
– 4
місяця
Укази Президента України – 20
виконано вчасно
– 19
у процесі виконання – 1
Плани організації виконання Указів Президента України – 5
виконано вчасно – 5
Розпорядження Президента України – 1
не виконано
–1
Постанови Кабінету Міністрів України – 54
виконано вчасно – 46
несвоєчасно
– 7
не виконано
–1
Розпорядження Кабінету Міністрів України – 59
виконано вчасно
– 44
несвоєчасно
– 10
у процесі виконання – 2
не виконано
– 3
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7.
8.
9.
10.

Витяги з протоколів засідань Кабінету Міністрів України – 11
Закон України – 45
Постанови Верховної Ради України – 7
Розпорядження голови облдержадміністрації – 106

11.
12.
13.

Доручення голови облдержадміністрації– 23
Документи із грифом „Затвердження” – 7
Протоколи відеонарад при голові облдержадміністрації – 3

Керівник апарату адміністрації
Світлана Беспоповцева
Ольга Вовк

виконано вчасно – 11
виконано вчасно – 45
виконано вчасно – 7
виконано вчасно
– 103
не виконано
–3
виконано вчасно
– 23
виконано вчасно
–7
виконано вчасно
– 2
у процесі виконання – 1
Віталій СІКІРИНСЬКИЙ

