ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Тернопільської
обласної державної адміністрації
Володимир ТРУШ

№
заход
ув
плані

ЗВІТ
про виконання плану роботи Тернопільської обласної державної адміністрації
за березень 2020 року
Заплановані заходи
Термін
Виконання запланованих заходів (місце
(відповідно до плану роботи)
виконання
проведення, фактична дата проведення,
(відповідно
хто проводив, інформування
до плану)
громадськості, досягнуті результати
тощо. У разі невиконання – вказати
причину)
І. Колегія обласної державної адміністрації

1.

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком
денним:
1.
Про
фінансову
підтримку
виробників
сільськогосподарської продукції з державного та
обласного бюджетів у 2019 році та основні напрями
підтримки сільського господарства області на 2020 рік.
2. Про стан виконання Плану заходів з реалізації І етапу
Національної
стратегії
реформування
системи
інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026
роки.

25
березня

перенесено

3. Про захист прав і законних інтересів дітей з особливими
освітніми потребами.
ІІ. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

ІI
декада

проведено 5, 17 березня 2020 року під
керівництвом голови обласної
ради
В.В.Овчарука за участю керівництва
облдержадміністрації;
інформація
висвітлена на офіційному веб-сайті
облдержадміністрації

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

2.

3.
4.

5.

Книжкова виставка „Великий син великого народу” до дня 1-15 березня
народження Тараса Шевченка (1814–1861), великого
українського поета, художника, мислителя
Творчий
звіт
аматорських
художніх
колективів
8 березня
Монастириського району „На струнах Кобзаревої душі”,
присвячений Шевченківським дням
Відкриття книжкової виставки з нагоди відзначення 206-ї
9 березня
річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка
Концерт „Іду душею до Тараса” з нагоди 206-ї річниці від 10 березня
дня народження Тараса Григоровича Шевченка
ІІІ відкритий конкурс піаністів „На батьківщині Василя
Барвінського” на честь відомого представника української
музичної культури, українського композитора, піаніста,
музичного критика, педагога, диригента

13-15
березня

проведено 1-15 березня 2020 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
проведено 8 березня 2020 року відділом
культури
Монастириської
райдержадміністрація
проведено 9 березня 2020 року
державним архівом області
проведено 10 березня 2020 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
проведено 13-15 березня 2020 року
управлінням
культури
облдержадміністрації

9.

Організація оздоровчих змін та відпочинку дітей в
Український дитячий центр „Молода гвардія”
Відзначення 100-річчя від дня народження видатного
бандуриста, музичного теоретика та реставратора
кобзарського епосу Зіновія Штокалка (Бережана),
Кобзарське свято з нагоди 206-ї річниці від дня
народження Т.Шевченка
Організація оздоровчих змін та відпочинку дітей в
міжнародний дитячий центр „АРТЕК” Пуща Водиця
Загальноукраїнська акція „Озеленення України”

10.

Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят:

6.
7.

8.

14 березня

перенесено

15 березня

проведено 15 березня
управлінням
облдержадміністрації

18 березня

перенесено

20 березня

проведено 11 березня 2020 року
управлінням
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

Міжнародний день жінок і миру

8
березня

День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814 р.)

9
березня

День українського добровольця

14
березня

2020 року
культури

проведено заходи 8 березня 2020 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
проведено заходи 9 березня 2020 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
проведено 14 березня 2020 року
управлінням з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

День працівників житлово-комунального господарства і
побутового обслуговування населення

15
березня

День працівників податкової та митної справи України

18
березня

Всесвітній день поезії

21
березня

Всесвітній день водних ресурсів

22
березня

Всесвітній день метеорології

23
березня

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на
туберкульоз

24
березня

День Служби безпеки України

25
березня
26
березня
27
березня

День Національної гвардії України
Міжнародний день театру

проведено 15 березня 2020 року
управлінням
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
проведено 18 березня 2020 року
департаментом економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
проведено заходи 21 березня 2020 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
проведено 22 березня 2020 року
управлінням екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
проведено 23
березня 2020 року
департаментом економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
проведено 24 березня 2020 року
управлінням
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
проведено заходи 25 березня 2020 року
проведено заходи 26 березня 2020 року
проведено заходи 27 березня 2020 року
управлінням
культури
облдержадміністрації

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

2.

Засідання медичних рад (колегій) щодо підбиття підсумків
роботи лікувально-профілактичних закладів за 2019 рік у
Зборівському, Борщівському, Козівському, Лановецькому,
Збаразькому районах та комунальному некомерційному
підприємстві „Більче-Золотецька обласна ізіотерапевтична
лікарня реабілітації” Тернопільської обласної ради
Засідання регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при
облдержадміністрації

2-6 березня

проведено 2-6 березня 2020 року
управлінням
охорони
здоров’я
облдержадміністрації

4 березня

проведено 4 березня 2020 року
управлінням
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
не відбулась

4.

Участь
у
Міжнародній
туристичній
виставці
„ITB Berlin 2020” (м. Берлін, Німеччина)
Проведення профорієнтаційної презентації для учнів
10-11 класів представниками Міжнародного університету
LCC (м. Клайпеда, Литва)

5.

Засідання національно-культурних товариств національних 13 березня
меншин при обласній державній адміністрації

3.

4-8 березня
11 березня

проведено 11 березня 2020 року на базі
Тернопільської спеціалізованої школи
№ 3 з поглибленим вивченням
іноземних
мов
представником
Міжнародного
університету
LCC
проведено презентацію університету та
ознайомлено учнів та педагогів з
можливістю навчання випускників шкіл
Тернопільської
області
у
Міжнародному університеті LCC в
Клайпеді (Литовська Республіка)
перенесено

6.

Засідання обласної комісії з атестації тренерів (тренерів –
викладачів) та присвоєння кваліфікаційної категорії

16 березня

7.

Участь у засіданні Спільного програмного комітету
програми „Польща-Білорусь-Україна”
Участь у ІІІ Тернопільському туристичному форумі
„Місто молоді, спорту і відпочинку” (м. Тернопіль)
Засідання комісії з питань визначення статусу ветеранів
ОУН, УПА та гарантії їх соціального захисту на території
Тернопільської області
Участь у Міжнародній туристичній виставці „УкраїнаПодорожі та туризм/UITT-2020” (м. Київ)
Засідання атестаційної комісії управління охорони
здоров’я
облдержадміністрації
щодо
присвоєння
кваліфікаційної категорії лікарям
Засідання організаційного комітету з підготовки та
проведення в області Міжнародного інвестиційного
форуму „Тернопільщина Invest - 2020”
Засідання експертно-перевірної комісії

18-19 березня

8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

Нарада щодо стану виплати орендної плати за земельні
частки (паї) у 2019 році
Нарада з питання здійснення організаційних заходів та
проведення консультацій щодо обговорення проєкту змін
до Конституції України у питаннях адміністративнотериторіального устрою базового і районного рівнів,
проведення реформи децентралізації

18-20 березня
19 березня

25-27 березня
26 березня

I
декада
ІІ декада
ІІ декада
ІІІ декада

проведено 16 березня 2020 року
управлінням фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
перенесено
перенесено
перенесено
перенесено
проведено 27 березня 2020 року
управлінням
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
перенесено
проведено 20 березня 2020
державним архівом області
перенесено

року

проведено 9 березня 2020 року
управлінням
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

Нарада з питання утворення Ради розвитку громад і
територій, здійснення організаційних заходів щодо
підготовки засідання Ради
Нарада з питання організації проведення моніторингу
Генеральної схеми планування території України в області

ІІІ декада

Робоча поїздка в Зборівський район з проблемних питань
створення
та
розвитку
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів,
розвитку
галузі
тваринництва сільськогосподарськими підприємствами та
проведення комплексу весняно-польових робіт
Нарада з питань підтримки за програмами форвардних
контрактів щодо укладання форвардних контрактів на
поставку зерна урожаю 2020 року ПАТ „Аграрним
фондом”
Засідання
регіональної
ради
підприємців
при
облдержадміністрації
Засідання комісії з розгляду реєстрів погодження
позичальників на часткове відшкодування відсоткових
ставок за кредитами банків для суб’єктів малого та
середнього підприємництва
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

ІІІ декада

ІІІ декада

проведено 18 березня 2020 року
управлінням
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації
проведено 24 березня 2020 року
управлінням
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації
перенесено

протягом
місяця

перенесено

протягом
місяця
по мірі
необхідності

перенесено

протягом
місяця по
мірі
необхідності

перенесено

проведено 12 березня 2020 року
департаментом економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

23.

24.

25.
26.

Засідання ліцензійних комісій з питань видачі ліцензій на
провадження господарської діяльності з теплопостачання,
водопостачання
та
водовідведення
суб’єктами
господарювання
Нарада щодо утримання вулично-дорожньої мережі
області

в міру
поступлення

не проводилась

щоп’ятниці

Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги
при обласній державній адміністрації
Засідання комісії з визнання та встановлення статусу
учасника бойових дій-добровольця антитерористичної
операції

за потреби

проведено щоп’ятниці управлінням
регіонального розвитку,
інфраструктури та дорожнього
господарства облдержадміністрації
не проводилось

за потреби

не проводилось

за потреби

проведено 24 березня 2020 року
департаментом соціального захисту
населення облдержадміністрації
проведено 6 березня 2020 року
департаментом соціального захисту
населення облдержадміністрації

27.

Засідання регіональної комісії з визначення статусу осіб,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та
інших категорій громадян

28.

Засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості
із
заробітної
плати
(грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних
виплат

за
дорученням
голови
комісії

29.

Підготовка матеріалів на засідання комісії для підготовки
висновку щодо доцільності надання дозволів на право
користування пільгами з оподаткування

при
надходженні
документів

30.

Засідання обласної міжвідомчої робочої групи з питань
забезпечення реалізації рішень, спрямованих
на
підвищення рівня оплати праці та дотримання норм
законодавства в частині мінімальної заробітної

за
дорученням
керівника
групи

проведено 24 березня 2020 року
департаментом соціального захисту
населення облдержадміністрації
не проводилось

31.

32.

Засідання комісії обласної державної адміністрації з
визначення даних про заробітну плату працівників за
роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012
р.№ 886 „Про комісії з визначення даних про заробітну
плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990
роках”
Засідання комісії обласної державної адміністрації для
розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу
учасника війни

по мірі
надходження
заяв

не проводилось

по мірі
надходження
заяв

не проводилось

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

2.

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

постійно
протягом
місяця

проведено протягом місяця управлінням
містобудування та архітектури обласної
державної адміністрації

протягом
місяця за
окремим
графіком

проведено протягом місяця управлінням
містобудування та архітектури обласної
державної адміністрації

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

1.

Засідання колегії управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження облдержадміністрації з
порядком денним:
про
підсумки
роботи
житлово-комунального
господарства області за 2019 рік та напрямки роботи на
2020 рік

12 березня

2.

Засідання колегії департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації з порядком денним:
- про роботу установ та закладів системи соціального
захисту населення у 2019 році та напрямки роботи на 2020
рік.

26 березня

3.

Засідання
колегії
управління
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про заходи щодо підготовки до оздоровчої кампанії
2020 року.
2. Про заходи щодо підготовки та проведення в області
Всеукраїнської благодійної акції „Серце до серця”.
3. Про організацію роботи зі зверненнями громадян.

27 березня

проведено 12 березня 2020 року
засідання колегії управління житловокомунального
господарства
та
енергозбереження облдержадміністрації з
порядком денним:
- про підсумки роботи житловокомунального господарства області за
2019 рік та напрямки роботи на 2020 рік
проведено 26 березня 2020 року
засідання
колегії
департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації з порядком денним:
- про роботу установ та закладів системи
соціального захисту населення у 2019
році та напрямки роботи на 2020 рік.
перенесено

4.

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

27 березня

5.

Засідання
колегії
управління
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про результати роботи управління містобудування та
архітектури обласної державної адміністрації у 2019 році
та основні заходи роботи на 2020 рік.
2. Про стан роботи із зверненнями громадян.

31 березня

проведено 27 березня 2020 року
засідання колегії управління охорони
здоров’я
облдержадміністрації
з
порядком денним:
- про виконання заходів галузевих
програм та забезпечення медичного
обслуговування
населення
у
Бережанському районі
проведено 31 березня 2020 року
засідання
колегії
управління
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про результати роботи управління
містобудування та архітектури обласної
державної адміністрації у 2019 році та
основні заходи роботи на 2020 рік.
2. Про стан роботи із зверненнями
громадян.

VII. Робота з кадрами
1.

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

Тернопільський регіональний центр
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ і організацій

- старост, сільських,
(їх заступників);

селищних

та

міських

голів

- працівників структурних підрозділів районних державних
адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, об’єднаних територіальних громад,
які
координують
питання
житлово-комунального
господарства та енергозбереження, працівники управління
житлово-комунального господарства та енергозбереження
обласної державної адміністрації;
- працівників Тернопільської обласної ради (з питань
запобігання проявам корупції);
- бухгалтерів сільських, селищних та міських рад, рад
об’єднаних територіальних громад та їх структурних
підрозділів;

2-6 березня

3 березня

4 березня
5 березня

проведено 2-6 березня 2020 року в
приміщенні
Тернопільський
регіональний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 3 березня
2020 року в
приміщенні
Тернопільський
регіональний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
перенесено
проведено 5 березня 2020 року в
приміщенні
Тернопільський
регіональний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій

- працівників виконавчих апаратів районних рад,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
об’єднаних територіальних громад, відповідальних за
ведення діловодства;

11 березня

- працівників економічних підрозділів районних
державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення, об'єднаних територіальних
громад, департаменту економічного розвитку і торгівлі
обласної державної адміністрації;

12 березня

- спеціалістів сільських, селищних та міських рад, рад
об’єднаних територіальних громад із земельних питань;
- працівників відділів бухгалтерського обліку управлінь
соціального захисту населення районних державних
адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення;
- працівників органів управління освітою районних
державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних
громад;
- працівників, відповідальних за організацію роботи із
зверненнями громадян, структурних підрозділів обласної
державної адміністрації;

16-20
березня
19 березня

проведено 11 березня 2020 року в
приміщенні
Тернопільський
регіональний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 12 березня 2020 року в
приміщенні
Тернопільський
регіональний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
перенесено
перенесено

24 березня

перенесено

31 березня

перенесено

- працівників районних державних адміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
структурних підрозділів обласної державної адміністрації,
відповідальних за мобілізаційну та режимно-секретну
роботу

31 березня

перенесено

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

Здійснення внутрішнього аудиту діяльності управління
житлово-комунального господарства та енергозбереження
обласної державної адміністрації щодо ступеня виконання
і досягнення цілей обласної комплексної програми
енергоефективності та енергозбереження на 2016 – 2019
роки

протягом
місяця

проведено протягом місяця сектором
внутрішнього
аудиту
обласної
державної адміністрації; за результатами
підготовлено аналітичну довідку

IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформацій органам
влади вищого рівня у березні 2020 року
№
з/п
1.

Назва документа
Доручення Президента України – 1

2.

Постанови Кабінету Міністрів України – 19

3.

Розпорядження Кабінету Міністрів України – 13

Дата
виконання
протягом
місяця

Відповідальний за подання інформації
виконано вчасно

– 1

виконано вчасно
– 6
несвоєчасно
– 6
у процесі виконання – 7
виконано вчасно
–5
несвоєчасно
– 3
у процесі виконання – 5

4.

Витяги з протоколів засідань Кабінету Міністрів України
–7

5.
6.
7.

Закон України – 11
Постанови Верховної Ради України – 6
Розпорядження голови облдержадміністрації – 21

8.

Доручення голови облдержадміністрації – 8

9.

Документи із грифом „Затвердження” – 2

10.

Протоколи відеонарад при голові облдержадміністрації –
3

Керівника апарату адміністрації
Світлана Беспоповцева
Ольга Вовк

виконано вчасно – 4
несвоєчасно
– 1
у процесі виконання – 2
виконано вчасно – 11
виконано вчасно
– 6
виконано вчасно
– 20
не виконано
–1
виконано вчасно
–6
не виконано
–2
виконано вчасно
–1
не виконано
–1
виконано вчасно
–2
у процесі виконання – 1
Віталій СІКІРИНСЬКИЙ

