ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Тернопільської
обласної державної адміністрації
Степан БАРНА

ЗВІТ
про виконання плану роботи Тернопільської обласної державної адміністрації
за січень 2019 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 освоєння у 2018 році коштів субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури
об'єднаних територіальних громад;
2) про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли до
обласної державної адміністрації у 2018 році

30
січня

проведено 31 січня 2018 року під
головуванням
голови
облдержадміністрації Барни С.С. з
порядком денним:
1) про стан фінансово-бюджетної
дисципліни в області у 2018 році;
2) про фінансову підтримку виробників
сільськогосподарської продукції з

2
державного та обласного бюджетів у
2018 році та основні напрямки
підтримки сільського господарства
області на 2019 рік;
3) про стан освоєння коштів у 2018
році на реалізацію проектів соціальноекономічного
розвитку,
що
фінансувалися
з
державного
та
місцевих бюджетів;
4) про підсумки розгляду звернень
громадян, що надійшли до обласної
державної адміністрації у 2018 році;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайт облдержадміністрації
ІІ. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

І
декада

не проводилась

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

Організація відпочинку в період новорічно-різдвяних свят дітей
із зони антитерористичної операції на території області

2-8 січня

2.

Проведення обласної благодійної акції „Від Миколая до Різдва”
для багатодітних сімей та сімей, які опинилися в складних
життєвих обставинах
Організація та проведення акції приуроченої відзначенню 100річчя проголошення Акта злуки Української Народної Республіки
і Західноукраїнської Народної Республіки

1-10 січня

3.

22 січня

проведено 2-8 січня 2019 року
управлінням
освіти
і
науки
облдержадміністрації
проведено 1-10 січня 2019 року
управлінням
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації
проведено 22 січня 2019 року
управлінням
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації

4.

Міжобласне театралізоване свято „Збруч – ріка єднання”,
присвячене 100-річчю проголошення Акта Злуки Української
Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки

22 січня

5.

Відео-бесіда „Соборна Україна – сильна держава” до Дня
Соборності України

22 січня

6.

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

24 січня

7.

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості „Об’єднаймося ж,
брати мої”, присвячений Шевченківським дням

25 січня

8.

Проведення національно-патріотичної акції „Доба” приуроченої
до Дня Героїв Крут

29 січня

9.

Проведення молодіжних патріотичних заходів до Дня Героїв Крут

29 січня

10.

Організація та проведення урочистого нагородження жінок
області почесним званням „Мати-героїня”

I
декада

11.

Вручення сертифікату на отримання житла дитині з числа дітейсиріт в Тернопільському районі
Відкриття виставки до 100-річчя проголошення Акта Злуки
Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної
Республіки
ІІ
(обласний)
тур
Всеукраїнського
конкурсу
„Учитель року – 2019”, фінальний етап

ІI
декада
ІI
декада

12.

13.

ІI
декада
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проведено 22 січня 2019 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
смт
СкалатПодільська Борщівського району
проведено 22 січня 2019 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
проведено 24 січня 2019 року
управлінням
фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
проведено 25 січня 2019 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
проведено 29 січня 2019 року
управлінням
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації
проведено 29 січня 2019 року
управлінням
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації
проведено 3 січня 2019 року
управлінням
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації
не проводилось
проведено 21 січня 2019
державним архівом області
проведено 28 січня
управлінням
освіти
облдержадміністрації

року

2019 року
і
науки

4
14.

Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят:
Новий рік

1січня

Різдво Христове

7 січня

Собор Пресвятої Богородиці

8 січня

Богоявлення Господнє

19 січня

День Соборності України

22 січня

День пам’яті Героїв Крут

29 січня

відбулись заходи 01 січня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
відбулись заходи 07 січня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
відбулись заходи 08 січня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
відбулись заходи 19 січня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
відбулись заходи 22 січня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
відбулись заходи 29 січня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації

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

Участь у XII Форумі „Європа-Україна” та Східному Ярмарку у
м. Жешув, Республіка Польша

24-25 січня

2.

Засідання координаційної ради з національно-патріотичного
виховання дітей та молоді
Круглий стіл на тему: „Підсумки реалізації обласної програми
впровадження Української Хартії вільної людини в освітній
процес у 2018 році”

ІI
декада
ІІ декада

3.

відбулось 24-25 січня 2019 року в
м. Жешув за участю представників
області
не проводилась
проведено 22 січня
управлінням
освіти
облдержадміністрації

2019 року
і
науки

5
4.

5.
6.

Зустріч з представниками Тернопільської обласної організації
Української спілки ветеранів Афганістану щодо організації
заходів із відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав та
30-річчя виведення військ з
Афганістану, які відзначатимуться 15 лютого 2019 року
Засідання громадської ради при облдержадміністрації
Нарада з питання організації розроблення і затвердження плану
перспективного розвитку Тернопільської області на 2019-2021
роки

ІІ декада

не проводилась

II декада
II декада

не проводилось
проведено 10 січня 2019 року
управлінням
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації

Нарада з питання стану освоєння об’єднаними територіальними
II декада
громадами області коштів субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури об’єднаних
територіальних громад у 2018 році
8. Нарада з питання організації і проведення засідання комітету
III декада
доступності осіб з інвалідністю при обласній державній
адміністрації з щодо звіту за 2018 рік і плану на 2019 рік
9. Засідання
регіональної
ради
підприємців
при
протягом
облдержадміністрації
місяця
10. Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення
протягом
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та
місяця
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
11. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
при
облдержадміністрації
надходженні
заяв
12. Засідання ради підтримки учасників антитерористичної операції
за
при обласній державній адміністрації
дорученням
голови
облдержадмі
ністрації
7.

проведено 18 січня 2019 року
управлінням
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації
проведено 24 січня 2019 року
управлінням
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації
не проводилось
проведено 14, 31 січня 2019 року
департаментом економічного розвитку
і торгівлі облдержадміністрації
проведено 10,30 січня 2019 року
департаментом соціального захисту
населення облдержадміністрації
не проводилась
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13. Засідання комісії з визнання та встановлення статусу учасника- за потребою
добровольця антитерористичної операції
14. Засідання ліцензійних комісій з питань видачі ліцензій на
при
провадження господарської діяльності з теплопостачання, надходженні
водопостачання та водовідведення суб’єктами господарювання
документів
15. Засідання обласної міжвідомчої робочої групи з питань
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня упродовж
оплати праці та дотримання норм законодавства в частині
місяця
мінімальної заробітної плати
16. Засідання регіональної комісії з визначення статусу осіб, які
при
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших надходженні
категорій громадян
документів

не проводилась
не проводилась
не проводилась

проведено 10,30 січня 2019 року
департаментом соціального захисту
населення облдержадміністрації

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

Перевірка роботи та надання методичної допомоги службі у
справах дітей Тернопільської міської ради, Тернопільської
районної державної адміністрації район

протягом
місяця

не проводилось

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

1.
2.

Не заплановано
VII. Робота з кадрами
Навчання працівників апарату облдержадміністрації
III декада
Навчання
в
Тернопільському
регіональному
центрі
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій (за окремим планом):

не проводилось
Тернопільський регіональний центр
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ і організацій
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- юрисконсультів, спеціалістів органів виконавчої влади,
підприємств, установ і організацій області;
- працівників департаменту економічного розвитку і торгівлі;

16 січня

не проводилось

23 січня

- начальників відділів та головних спеціалістів районних
державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад,
відповідальних за сферу розвитку туризму;

30 січня

- спеціалістів з питань
територіальних громад

31січня

проведено 23 січня 2019 року в
приміщенні
Тернопільський
регіональний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 30 січня 2019 року в
приміщенні
Тернопільський
регіональний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 31 січня 2019 року в
приміщенні
Тернопільський
регіональний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій

соціальної

роботи

об’єднаних

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

Не заплановано
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IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформацій органам влади вищого рівня
у січні 2019 року
Назва документу
Дата виконання
Відповідальний за подання
№
інформації
з/п
1.
Доручення Президента України – 6
протягом
виконано вчасно
– 6
місяця
2.
Укази Президента України –20
виконано вчасно
– 17
несвоєчасно
–2
у процесі виконання – 1
3.
Плани організації виконання Указів Президента України – 2
у процесі виконання – 2
4.
Доручення Прем’єр-міністра України - 2
у процесі виконання – 2
5.
Постанови Кабінету Міністрів України – 47
виконано вчасно
– 41
несвоєчасно
– 2
у процесі виконання – 4
6.
Розпорядження Кабінету Міністрів України – 50
виконано вчасно
– 42
несвоєчасно
– 2
у процесі виконання – 6
7.
Витяги з протоколів засідань Кабінету Міністрів України – 10
виконано вчасно – 10
8.
Закон України – 9
виконано вчасно – 9
9.
Постанови Верховної Ради України – 3
виконано вчасно – 3
10. Розпорядження голови облдержадміністрації – 108
виконано вчасно
– 100
не виконано
– 8
11. Доручення голови облдержадміністрації – 26
виконано вчасно
– 23
не виконано
–3
12. Документи із грифом „Затвердження” – 2
виконано вчасно
– 2
13. Протоколи нарад при голові облдержадміністрації – 10
виконано вчасно
– 4
у процесі виконання – 6
Керівник апарату адміністрації
Віталій СІКІРИНСЬКИЙ
Мирослав Якимів
Ольга Вовк

