ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Тернопільської
обласної державної адміністрації
Володимир ТРУШ

ЗВІТ
про виконання плану роботи Тернопільської обласної державної адміністрації
за квітень 2020 року
№
зах
оду
в
пла
ні

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 підсумки проходження осінньо-зимового періоду
2019/2020 року.
2. Про стан забезпечення експлуатаційного утримання
автомобільних доріг загального користування.

29 квітня

перенесено
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ІІ. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

ІI
декада

проведено 13 квітня 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.

Організація та проведення Всеукраїнської благодійної акції
„Серце до Серця 2020”

25 квітня

2.

Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят:

проведено з 6-30 квітня 2020 року
управлінням
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації

Благовіщеня Пречистої Діви Марії

7 квітня

відбулись заходи 7 квітня 2020 року

Всесвітній день здоров’я

7 квітня

Міжнародний день визволення в’язнів фашистських
концтаборів

11 квітня

В’їзд Господній в Єрусалим. Вербна неділя

12 квітня

проведено заходи 11 квітня 2020 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
проведено заходи 11 квітня 2020 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
відбулись заходи 12 квітня 2020 року

День пожежної охорони

17 квітня

проведено заходи 17 квітня 2020 року
управлінням з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації
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Міжнародний день пам’яток і визначних місць

18 квітня

Воскресіння Христове. Великдень

19 квітня

Всесвітній день книги та авторського права

23 квітня

День Чорнобильської трагедії

26 квітня

День охорони праці

26 квітня

проведено заходи 18 квітня 2020 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
відбулись заходи 19 квітня 2020 року
проведено заходи 23 квітня 2020 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
проведено 26 квітня 2020 року
департаментом
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
проведено 26 квітня 2020 року
департаментом
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

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

Проведення засідання експертно-перевірної комісії

24 квітня

2.

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

І декада

3.

Нарада з питань підготовки пропозицій щодо реформування
субрегіонального (районного) рівня адміністративнотериторіального устрою області

ІІ декада

проведено 24 квітня 2020 року
державним архівом області
проведено 9 квітня 2020 року
управлінням
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації
проведено 14 квітня 2020 року
управлінням управління містобудування
та архітектури облдержадміністрації
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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
5. Нарада з головами районних державних адміністрацій та
керівниками структурних підрозділів щодо вжитих заходів,
спрямованих на запобігання та протидію поширенню короно
вірусної інфекції на території області
6. Засідання оперативного штабу з організації профілактичних
та протиепідеміологічних заходів щодо запобігання
занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на
території області
7. Засідання
регіональної
ради
підприємців
при
облдержадміністрації
8. Засідання комісії з розгляду реєстрів погодження
позичальників на часткове відшкодування відсоткових
ставок за кредитами банків для суб’єктів малого та
середнього підприємництва
9. 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
10. Нарада щодо утримання вулично-дорожньої мережі області
4.

ІІІ декада

проведено 21 квітня 2020 року
управлінням управління містобудування
та архітектури облдержадміністрації

протягом
місяця

проведено протягом місяця

протягом
місяця

проведено 3, 16, 30 квітня 2020 року
управлінням з питань цивільного
захисту населення облдержадміністрації

протягом
місяця
протягом
місяця

перенесено

протягом
місяця

проведено 24 квітня 2020 року
департаментом економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

щоп’ятниці

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

перенесено
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11. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
обласній державній адміністрації

за потреби

12. Засідання комісії з визнання та встановлення статусу
за потреби
учасника бойових дій добровольця антитерористичної
операції
13. Засідання регіональної комісії з визначення статусу осіб, які
за потреби
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших
категорій громадян
14. Засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення
за
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), дорученням
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
голови комісії
15. Підготовка матеріалів на засідання комісії для підготовки
при
висновку щодо доцільності надання дозволів на право надходженні
користування пільгами з оподаткування
документів
16. Засідання обласної міжвідомчої робочої групи з питань
за
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення дорученням
рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в
керівника
частині мінімальної заробітної плати
групи
17. Засідання комісії обласної державної адміністрації для
по мірі
розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу надходження
учасника війни
заяв
18. Засідання регіональної комісії з питань техногеннопротягом
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній
місяця
державній адміністрації
19. Засідання ліцензійних комісій з питань видачі ліцензій на
в міру
провадження господарської діяльності з теплопостачання, поступлення
водопостачання
та
водовідведення
суб’єктами
господарювання

проведено 10
квітня 2020 року
департаментом соціального захисту
населення облдержадміністрації
не проводилось
проведено 21
квітня 2020 року
департаментом соціального захисту
населення облдержадміністрації
проведено 16
квітня 2020 року
департаментом соціального захисту
населення облдержадміністрації
не проводилось
не проводилось

не проводилось
не проводилось
не проводилось
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V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

2.

3.

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
Надання методичної допомоги щодо
функціонування
територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту у режимі надзвичайної ситуації

постійно
протягом
місяця

проведено впродовж місяця управлінням
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації

протягом
місяця за
окремим
графіком
протягом
місяця

проведено впродовж місяця управлінням
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації
проведено впродовж місяця управлінням
з питань цивільного захисту населення
облдержадміністрації

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

Засідання
колегії
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про підсумки роботи закладів охорони здоров’я області за
І квартал 2020 року.
2. Про стан виконання Державної програми щодо надання
психіатричної допомоги дітям, що страждають психічним
розладом спектру аутизму.
3. Про стан виконання заходів щодо реалізації Стратегії
розвитку національної системи крові регіону.

29 квітня

перенесено
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4. Про стан роботи з попередження суспільно-небезпечних
дій хворих у психіатричних стаціонарах та 3-х районах
області (Тернопільський, Чортківський, Бучацький) у
відповідно до спільного наказу Міністерства охорони
здоров’я
та Міністерства внутрішніх справ України
від 19.12.2002 року № 346/877
,,Про заходи щодо
запобігання небезпечним діям з боку осіб, які страждають на
тяжкі психічні розлади”.
VII. Робота з кадрами
1.

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

1.

Здійснення внутрішнього аудиту діяльності управління
туризму обласної державної адміністрації щодо ступеня
виконання і досягнення цілей обласної програми розвитку
туризму в Тернопільській області на 2016 – 2020 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 квітні 2020 року
№
з/п
1.
2.
3.

Назва документа
Доручення Президента України – 1
Укази Президента України –8
Плани організації виконання Указів Президента України – 1

Дата
виконання
протягом
місяця

Відповідальний за подання інформації
виконано вчасно

– 1

виконано вчасно
виконано вчасно

–8
– 1

8

4.
5.
6.

Розпорядження Президента України – 1
Доручення Прем’єр-міністра України– 2
Постанови Кабінету Міністрів України – 47

8.

виконано вчасно
–1
виконано вчасно
– 2
виконано вчасно – 42
несвоєчасно – 2
у процесі виконання – 3
виконано вчасно
–31
несвоєчасно
– 1
у процесі виконання – 2
не виконано
– 1
виконано вчасно – 10

7.

Розпорядження Кабінету Міністрів України – 35

11. Доручення голови облдержадміністрації – 19
12. Документи із грифом „Затвердження”– 2
13. Протоколи відеонарад при голові облдержадміністрації – 3

виконано вчасно – 10
виконано вчасно
– 45
не виконано
–2
виконано вчасно
– 19
виконано вчасно
–2
виконано вчасно
–3

Витяги з протоколів засідань Кабінету Міністрів України –
10
9. Закон України – 10
10. Розпорядження голови облдержадміністрації – 47

Керівник апарату адміністрації
Світлана Беспоповцева
Ольга Вовк

Віталій СІКІРИНСЬКИЙ

