ЗАТВЕРДЖУЮ
Тимчасово виконувач обов’язків голови
Тернопільської обласної державної
адміністрації
Іван КРИСАК
ЗВІТ
про виконання плану роботи Тернопільської обласної державної адміністрації за липень 2019 року
№
заход
ув
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 виконання обласного бюджету за перше півріччя
2019 року;
2) про стан соціально-економічного розвитку області у першому
півріччі 2019 року

31 липня

проведено 31 липня 2019 року під
головуванням
тимчасово
виконувача
обов’язків
голови
облдержадміністрації КРИСАК І.Б.
з порядком денним:
1) про стан соціально-економічного
розвитку області у першому
півріччі 2019 року; інформація
висвітлена на офіційному веб-сайті
облдержадміністрації

2

ІІ. Сесія обласної ради
1. Засідання сесії Тернопільської обласної ради

I декада

не проводилась

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

Книжково-ілюстративна виставка „Українська
обряди і традиції”, присвячена Дню родини

родина:

2.

Відправка дітей області для
оздоровчий заклад „Збруч”
Борщівського району

3.

Молодіжний вишкіл наметового табору для молоді „Лисоня
ім. Івана Гавдиди”, с.Саранчуки Бережанського району

4.

Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам’яті
Є.Ворка

3-7 липня

5.

III (Всеукраїнський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри „Сокіл”

3-14 липня

6.

Об’їзд господарств Бучацького і Теребовлянського районів з
питань заготівлі кормів на зимово – стійловий період

5 липня

7.

Чемпіонат України з санного спорту на короликах серед
юнаків та дівчат м. Кременець

5-9 липня

відпочинку у дитячий
смт Скала-Подільська

1-13 липня

1, 15, 31
липня
2-7 липня

відбулась 1-13 липня 2019 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
проведено 1,15,31 липня
2019 року
управлінням
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
проведено 2-7 липня 2019 року
управлінням
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
проведено 3-7 липня 2019 року
управлінням фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
проведено 3-14 липня 2019 року
управлінням
освіти
і
науки
облдержадміністрації
проведено
5
липня
2019
року
департаментом
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
проведено 5-9 липня 2019 року
управлінням фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
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8.

Проведення свята замку в м. Теребовля

9.

Фестиваль козацької та військово-патріотичної пісні
„Волинсько-Подільська Січ – 2019”, с. Молотків
Лановецького району
Організація та проведення Загальнонаціональної прощі у
Марійський духовний центр, що у селі Зарваниця
Теребовлянського району
Відправка дітей області для оздоровлення та відпочинку у
дитячий оздоровчий заклад „Ромашка”, с. Нирків
Заліщицького району
Урочисті заходи до 870-річчя від першої згадки про
м. Шумськ (1149 рік) у м. Шумськ

10.

11.

12.

7 липня

хвилях

Горині”

у

12-14 липня
13-14
липня
13 липня
14 липня

13.

Спортивно-мистецьке свято „На
с. Борщівка Лановецького району

14.

Проведення свята замку в смт Залізці Зборівського району

14 липня

15.

Відправка дітей області на оздоровлення та відпочинок
VІІ тематичної зміни в український дитячий центр „Молода
Гвардія”

15 липня

16.

Відправка дітей області на оздоровлення та відпочинок
VІІ тематичної зміни у молодіжний дитячий центр „Артек”

14 липня

16 липня

проведено
7
липня
2019
року
управлінням
культури
облдержадміністрації
проведено 12-14 липня 2019 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
відбулась 13-14 липня 2019 року
проведено 13 липня 2019 року
управлінням
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
проведено 14 липня 2019 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
проведено 14 липня 2019 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
проведено 14 липня 2019 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
проведено 15 липня 2019 року
управлінням
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
проведено 16 липня 2019 року
управлінням
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
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17.

18.

19.

Відправка дітей області для оздоровлення та відпочинку у
дитячий оздоровчий заклад „Лісовий”, с. Скоморохи
Бучацького району
Всеукраїнські змагання з біатлону серед юнаків та дівчат на
призи президента федерації біатлону України
у
м. Тернопіль
Міжнародний музичний фестиваль „Файне місто”

20.

Проведення свята замку в
району

21.

Семінар в рамках проекту “Подорожуй безпечно” на тему:
„Піший та велотуризм”

22.

Кубок
України
м. Тернопіль

23.

Дні поля на базі кращих господарств області

24.

Заходи, приурочені 28-й річниці прийняття Декларації про
Державний суверенітет України

25.

Заходи з нагоди відзначення державних та професійних
свят:
День архітектора

з

м. Скалат Підволочиського

пожежно-прикладного

спорту

у

19 липня

проведено 19 липня 2019 року
управлінням
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
19-21 липня проведено 19-21 липня 2019 року
управлінням фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
25-28 липня проведено 25-28 липня 2019 року
управлінням
туризму
облдержадміністрації
28 липня
проведено 28 липня 2019 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
30-31 липня проведено 30-31 липня 2019 року
управлінням
туризму
облдержадміністрації
30 липня – проведено 30 липня-3серпня 2019 року
управлінням фізичної культури та спорту
3 серпня
облдержадміністрації
І декада
проведено 18,19 липня 2019 року
департаментом
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
проведено
управлінням
з
питань
I декада
внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей облдержадміністрації

1
липня

проведено заходи 1 липня 2019року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
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День слідчого

1
липня

День судового експерта

4
липня
4
липня
8
липня
15
липня
16
липня
28
липня
28
липня

День Національної поліції України
День родини
День українського миротворця
День бухгалтера
День хрещення Київської Русі-України
День працівників торгівлі та громадського харчування

проведено заходи 1 липня 2019року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
проведено заходи 4 липня 2019року;
інформація висвітлена на офіційному веб
проведено заходи 4 липня 2019року;
інформація висвітлена на офіційному веб
проведено заходи 8 липня 2019року;
інформація висвітлена на офіційному веб
проведено заходи 15 липня 2019року;
інформація висвітлена на офіційному веб
проведено заходи 16 липня 2019року;
інформація висвітлена на офіційному веб
проведено заходи 28 липня 2019року;
інформація висвітлена на офіційному веб
проведено заходи 28 липня 2019року;
інформація висвітлена на офіційному веб

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

Нарада
з
головними
зоотехніками
управлінь
агропромислового розвитку райдержадміністрацій з питань
стану тваринницької галузі

2.

Проведення засідань експертно-перевірної комісії

3.

Ознайомлення із виробництвом та проблемними питаннями
розвитку підприємства ТОВ „Органік Агро” Кременецького
району

4 липня
12, 26 липня
І декада

проведено 4 липня 2019 року
департаментом
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
проведено 12,26 липня 2019 року
державним архівом області
проведено 9 липня 2019 року
департаментом
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
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4.

5.

6.

7.

Нарада за результатами моніторингу реалізації генеральної
схеми планування території України відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1291
„Про
забезпечення
реалізації
Закону
України
„Про генеральну схему планування території України”
Нарада з питання стану освоєння коштів, які фінансуються за
рахунок субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаних
територіальних громад згідно з розподілом, затвердженим
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.04.
2018 р. № 280-р.
Нарада з питання підготовлення проекту змін до
перспективного плану територій громад області з
урахуванням пропозицій, що надійшли від органів місцевого
самоврядування
Нарада щодо утримання вулично-дорожньої мережі області

Тренінг з підготовки проектів в рамках нового набору
Програми Польща-Білорусь-Україна 2014-2020
9. Засідання регіональної ради підприємців при обласній
державній адміністрації
10. Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
11. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
облдержадміністрації
8.

I декада

проведено 5 липня 2019 року
управлінням
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації

II
декада

проведено 18 липня 2019 року
управлінням
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації

III
декада

проведено 24 липня 2019 року
управлінням
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації

щоп’ятниці

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

протягом
місяця
протягом
місяця
протягом
місяця
при
надходженні
заяв

перенесено
перенесено

проведено 18 липня 2019 року
департаментом соціального захисту
населення облдержадміністрації
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12. Засідання ради підтримки учасників антитерористичної за дорученням
операції при обласній державній адміністрації
голови
облдержадміністрації
13. Засідання комісії з визнання та встановлення статусу за потребою
учасника-добровольця антитерористичної операції
14. Засідання обласної міжвідомчої робочої групи з питань за потребою
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення
рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в
частині мінімальної заробітної плати
15. Засідання регіональної комісії з визначення статусу осіб, які
при
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших надходженні
категорій громадян
документів
16. Засідання комісії облдержадміністрації з визначення даних за надходженьпро заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження ням документів
в 1986-1990 роках
17. Виїзні дні прийому громадян головою облдержадміністрації і
протягом
його заступниками ( згідно з окремим графіком)
місяця
18. ,,Гаряча
лінія”
жителів
області
з
керівництвом
облдержадміністрації (згідно з окремим графіком)

протягом
місяця

не проводилось

не проводилось
не проводилось

проведено 7 липня 2019 року
департаментом соціального захисту
населення облдержадміністрації
не проводилось
проведено
відділ
роботи
із
зверненнями
громадян
апарату
облдержадміністрації ( згідно з
окремим графіком)
проведено
відділ
роботи
із
зверненнями
громадян
апарату
облдержадміністрації ( згідно з
окремим графіком)
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V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

2.

3.

4.

5.

Надання методичної роботи щодо функціонування ланок
територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту Тернопільської області на мирний час і
особливий період в містах районного значення та об’єднаних
територіальних громадах
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 консультаційно-методичної допомоги органам
місцевого самоврядування з питань добровільного
об’єднання територіальних громад та приєднання громад до
існуючих об’єднаних територіальних громад
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 організаційно-методичної допомоги органам
місцевого самоврядування з питань розроблення (оновлення)
містобудівної документації та виготовлення проектної
документації на будівництво об'єктів

протягом
місяця
за окремим
планом

проведено впродовж місяця управлінням
з питань цивільного захисту населення
облдержадміністрації

протягом
місяця за
окремим
графіком
протягом
місяця

проведено впродовж місяця управлінням
з питань управління містобудування та
архітектури облдержадміністрації

протягом
місяця

проведено впродовж місяця управлінням
з питань управління містобудування та
архітектури облдержадміністрації

протягом
місяця

проведено впродовж місяця управлінням
з питань управління містобудування та
архітектури облдержадміністрації

проведено впродовж місяця управлінням
з питань управління містобудування та
архітектури облдержадміністрації
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VI. Засідання колегій департаментів, управлінь облдержадміністрації, інших обласних організацій
1.

Засідання колегії департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації з питань:
1) про підсумки проведення посіву ярих культур та
готовність господарств області до проведення жнив;
2) про роботу підприємств переробної та харчової
промисловості за І квартал 2019 року;
3) про стан виконавчої дисципліни в департаменті
агропромислового розвитку

І декада

проведено засідання колегії 10 липня
2019
року
департаментом
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про підсумки проведення посіву ярих
культур та готовність господарств
області до проведення жнив;
2) про роботу підприємств переробної та
харчової промисловості за
І квартал
2019 року;
3) про стан виконавчої дисципліни в
департаменті агропромислового розвитку

VII. Робота з кадрами
1.

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

1.

2.

Контроль за проведенням технічної інвентаризації захисних
споруд цивільного захисту в області. Надання методичної
допомоги у проведенні технічної інвентаризації захисних
споруд цивільного захисту в області
Проведення
аудиту відповідності/фінансового аудиту
діяльності управління житлово-комунального господарства
та енергозбереження обласної державної адміністрації

протягом
місяця

проведено протягом місяця управлінням
з питань цивільного захисту населення
облдержадміністрації

протягом
місяця

проведено протягом місяця сектором
внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації

10

IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформацій органам
влади вищого рівня у липні 2019 року
№
Назва документа
з/п
1. Доручення Президента України – 3
2.

Укази Президента України – 17

3.

Плани організації виконання Указів Президента України – 3

4.
5.

Розпорядження Президента України – 1
Доручення Прем’єр-міністра України – 2

6.

Постанови Кабінету Міністрів України – 57

7.

Розпорядження Кабінету Міністрів України – 48

8.

Витяги з протоколів засідань Кабінету Міністрів України– 11

9.

Закон України – 9

Дата
виконання
протягом
місяця

Відповідальний за подання інформації
виконано вчасно

– 3

виконано вчасно
– 13
несвоєчасно
– 3
у процесі виконання – 1
виконано вчасно
– 1
не виконано
–1
у процесі виконання – 1
не виконано
–1
виконано вчасно
– 1
у процесі виконання – 1
виконано вчасно
– 49
несвоєчасно
– 1
у процесі виконання – 7
виконано вчасно
– 38
несвоєчасно
– 1
у процесі виконання – 7
не виконано
– 2
виконано вчасно – 8
несвоєчасно
– 1
у процесі виконання – 2
виконано вчасно – 9
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10. Плани організації підготовки проектів актів, необхідних для
забезпечення реалізації законів України – 1
11. Постанови Верховної Ради України – 2
12.
13.
14.
15.

Розпорядження голови облдержадміністрації – 75
Доручення голови облдержадміністрації – 22
Документи із грифом „Затвердження” – 5
Протоколи відеонарад при голові облдержадміністрації – 7

Заступник керівника апарату начальник організаційного відділу
адміністрації апарату облдержадміністрації

Ольга Вовк

у процесі виконання – 1
виконано вчасно

– 2

виконано вчасно
виконано вчасно
виконано вчасно
виконано вчасно

– 75
– 22
– 5
– 7

Світлана БЕСПОПОВЦЕВА

