Голова Тернопільської обласної
державної адміністрації
Ігор СОПЕЛЬ

ЗВІТ
про виконання плану роботи Тернопільської обласної державної адміністрації за листопад 2019 року
№
захо
ду в
план
і

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 виплати сільгоспвиробниками області орендної
плати за оренду земельних ділянок (паїв) та фінансування
програм підтримки агропромислового комплексу з
державного і обласного бюджетів у 2019 році.
2. Про стан реалізації концепції державної політики у сфері
захисту прав споживачів на період до 2020 року.
3. Про стан роботи щодо соціально-правового захисту дітей,
профілактики правопорушень та злочинності у дитячому
середовищі.

27
листопада

12 листопада 2019 року проведено
засідання колегії обласної державної
адміністрації з порядком денним:
1. Про стан соціально-економічного
розвитку області за 9 місяців 2019 року.
2. Про стан охорони праці та виробничого
травматизму в області;
3. Про стан роботи із зверненнями
громадян, які надійшли в обласну державну
адміністрацію
впродовж
9
місяців
2019 року; інформація висвітлена на
офіційному веб-сайті облдержадміністрації.
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1.

ІІ. Сесія обласної ради
Засідання сесії Тернопільської обласної ради
ІII
декада

проведено 14,28 листопада 2019 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.

Заходи, присвячені 101-й річниці проголошення ЗахідноУкраїнської Народної Республіки

1 листопада

проведено 1 листопада 2019 року
управлінням
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
обласної державної адміністрації
проведено заходи 12 листопада 2019 року
12 листопада
управлінням охорони здоров'я обласної
державної адміністрації
проведено заходи 15 листопада 2019 року
15 листопада департамент агропромислового комплексу
обласної державної адміністрації

2.

Всесвітній день боротьби з пневмонією

3.

Заходи до Дня працівників сільського господарства

4.

150 років з дня народження Климентія Шептицького
проведено заходи 17 листопада 2019 року
(1869-1951). Церковного та громадського діяча, політв’язня 17 листопада управління з питань внутрішньої політики,
радянського режиму
релігій та національностей обласної
державної адміністрації
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5.

6.

7.

8.

Урочисті заходи в закладах вищої освіти з нагоди
проведено заходи 12 листопада 2019 року
Міжнародного Дня студента
17 листопада управлінням освіти і науки обласної
державної адміністрації
Міжнародний день відмови від паління
21 листопада проведено заходи 21 листопада 2019 року
управлінням охорони здоров'я обласної
державної адміністрації
Мітинг-реквієм з нагоди відзначення Дня Гідності та 21 листопада проведено заходи 21 листопада 2019 року
Свободи
управлінням
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
обласної державної адміністрації
Заходи у зв’язку
з 86-ми роковинами Голодомору 23 листопада проведено заходи 23 листопада 2019 року
1932-1933 років в Україні та вшанування пам’яті жертв
управлінням
з
питань
внутрішньої
голодоморів та політичних репресій
політики, релігій та національностей
обласної державної адміністрації
Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят:
День проголошення
Республіки

Західно

-

Української

Народної

1
листопада

День інженерних військ. День ракетних військ і артилерії

3
листопада

День працівників соціальної сфери

3
листопада

День залізничника

4
листопада

проведено заходи 1 листопада 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному вебсайті облдержадміністрації
проведено заходи 3 листопада 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному вебсайті облдержадміністрації
проведено заходи 3 листопада 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному вебсайті облдержадміністрації
проведено заходи 4 листопада 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному вебсайті облдержадміністрації
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День української писемності та мови

9
листопада

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів
народного мистецтва

9
листопада

Всесвітній день молоді

10
листопада

День працівників радіо, телебачення та зв’язку

16
листопада

День працівників сільського господарства

17
листопада

Міжнародний день студента

17
листопада

Всесвітній день телебачення

21
листопада

День Гідності та Свободи

21
листопада

День пам’яті жертв голодомору

23
листопада

проведено заходи 9 листопада 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному вебсайті облдержадміністрації
проведено заходи 9 листопада 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному вебсайті облдержадміністрації
проведено заходи 10 листопада 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному вебсайті облдержадміністрації
проведено заходи 16 листопада 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному вебсайті облдержадміністрації
проведено заходи 17 листопада 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному вебсайті облдержадміністрації
проведено заходи 17 листопада 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному вебсайті облдержадміністрації
проведено заходи 21 листопада 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному вебсайті облдержадміністрації
проведено заходи 21 листопада 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному вебсайті облдержадміністрації
проведено заходи 23 листопада 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному вебсайті облдержадміністрації
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IV. Засідання комісій, оргкомітетів, обласні наради, семінари за участю голови і заступників голови, керівника апарату
облдержадміністрації
1.

Організація та проведення „Scientific Fun – Наукові пікніки”

3 листопада

2.

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

4 листопада

3.

Третє засідання
профорієнтації

питань

5 листопада

4.

Участь у роботі круглого столу „Стратегічне планування у
сфері поводження з побутовими відходами” у рамках
XV Міжнародного конгресу „Інституційні та технічні
аспекти реформування ЖКГ” та XVII Міжнародної
спеціалізованої виставки „КомунТех – 2019”
Участь у форумі „Інституційні та технічні аспекти
реформування житлово-комунального господарства - 2019”

5 листопада

Засідання
тематичної
фокус-групи щодо визначення
технічних завдань на проєкти регіонального розвитку до
проєкту Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках
Стратегії розвитку Тернопільської області в галузі
агропромислового комплексу

5 листопада

5.

6.

діалогового

майданчика

з

5 листопада

проведено 3 листопада 2019 року
управлінням сім’ї та молоді обласної
державної адміністрації
проведено 4 листопада 2019 року
департаментом
агропромислового
комплексу
обласної
державної
адміністрації
проведено 5 листопада 2019 року
Тернопільським
обласним
центром
зайнятості
проведено 5 листопада 2019 року
управлінням
житлово-комунального
господарства та енергозбереження обласної
державної адміністрації
проведено 5 листопада 2019 року
управлінням
житлово-комунального
господарства та енергозбереження обласної
державної адміністрації
проведено 5 листопада 2019 року
департаментом
агропромислового
комплексу
обласної
державної
адміністрації
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7.

Бізнес-форум: “Литва-Україна: досвід Європейського союзу
для Тернопільської області”

8.

Організація та проведення акції спрямованої на підвищення
рівня зайнятості молоді „Ярмарка вакансій - День кар’єри
„Profit day”
II Міжнародна конференція на тему: „Бізнес ризики у
динамічному глобальному середовищі”

9.

10. Організація і проведення в області ХХ Міжнародного
конкурсу з української мови ім.Петра Яцика
11. Організація та проведення Всеукраїнського семінару –
тренінгу „Школа виховників джур IV”
12. Виїзне засідання ГО „Міжнародний Трейд-клуб в Україні” в
Тернопільській області
13. Зустріч з делегацією
Національної ради української
національної меншини
Республіки Сербія з метою
продовження подальшої співпраці та обговорення майбутніх
спільних напрямків роботи
14. Участь у заходах, присвячених Дню працівників сільського
господарства в м. Київ

проведено 5-6 листопада 2019 року
управлінням
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу обласної
державної адміністрації
7 листопада проведено 7 листопада 2019 року
управлінням сім’ї та молоді обласної
державної адміністрації
7-8
проведено 7-8 листопада 2019 року
листопада управлінням
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу обласної
державної адміністрації
9 листопада проведено 9 листопада 2019 року
управлінням освіти і науки обласної
державної адміністрації
9-11
проведено 9 листопада 2019 року
листопада управлінням сім’ї та молоді обласної
державної адміністрації
13-15
проведено 13-15 листопада 2019 року
листопада управлінням
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу обласної
державної адміністрації
14 листопада проведено 14 листопада 2019 року
управлінням
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу обласної
державної адміністрації
14 листопада 14 листопада 2019 року взяли участь
передставники
департаменту
агропромислового комплексу обласної
державної адміністрації
5-6
листопада
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15. Презентація інвестиційного потенціалу
області в Турецькій Республіці

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Тернопільської

відбулось
20-22 листопада 2019 року
управлінням
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу обласної
державної адміністрації
Участь у Міжнародній виставці обладнання та технологій для
26-27
взяли участь 26-27 листопада 2019 року
поводження з муніципальними та промисловими викидами, листопада представники
управління
житловопилогазоочистки „WasteAir&GasManagement”
комунального
господарства
та
енергозбереження обласної державної
адміністрації
Науково-практична конференція „Інновації – в практику 27 листопада проведено 27 листопа 2019 року
сімейного лікаря”
управлінням охорони здоров’я обласної
державної адміністрації
Участь в X Міжнародному інвестиційному
форумі з 28 листопада 28 листопада 2019 року взяли участь
відновлюваної енергетики
представники
управління
житловокомунального
господарства
та
енергозбереження обласної державної
адміністрації
Організація та проведення Кубку області з інтелектуальних 30 листопада проведено 30 листопада 2019 року
змагань для дітей „УНІКУМ”
управлінням сім’ї та молоді обласної
державної адміністрації
Організація та проведення
обласного фестивалю
ІІ декада
проведено 17 листопада 2019 року
інтелектуальних ігор „Вундеркіндер”
управлінням сім’ї та молоді обласної
державної адміністрації
Другий регіональний кар’єрний форум „Профорієнтація ІІ декада
проведено 13-15 листопада 2019 року
2019” у м. Тернополі
Тернопільським
обласним
центром
зайнятості
20-22
листопада
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22. 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 № 280-р.
23. Нарада з питання здійснення моделювання мереж закладів з
надання публічних сервісів та послуг відповідно до
стандартів, з урахуванням секторальних методичних
рекомендацій, та формування спроможних громад

І
декада

проведено 7
управлінням
архітектури
адміністрації

листопада 2019 року
містобудування
та
обласної
державної

І декада

проведено 19
управлінням
архітектури
адміністрації

листопада 2019 року
містобудування
та
обласної
державної

24. Нарада з питання розроблення пропозицій щодо внесення
змін до перспективного плану формування територій громад
області

ІІI декада

листопада 2019 року
містобудування
та
обласної
державної

25. Засідання регіональної ради підприємців при обласній
державній адміністрації
26. 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
27. Відкриття
інформаційно-консультаційних
пунктів
в
об’єднаних територіальних громадах

протягом
місяця
протягом
місяця

проведено 28
управлінням
архітектури
адміністрації
перенесено

28. Робочі поїздки з питань відкриття молочних ферм сімейного
типу у Ланівецькому районі

протягом
місяця

протягом
місяця

проведено
20
листопада
2019
департаментом економічного розвитку і
торгівлі обласної державної адміністрації
відбулось протягом листопада офіційне
відкриття консультативних пунктів для
бізнесу у Саранчуківській, Борщівській,
Зборівській ОТГ області
проведено
департаментом
агропромислового комплексу обласної
державної адміністрації
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29. Підготовка та проведення засідання регіональної комісії з
ІІI декада
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій при обласній державній адміністрації
30. Засідання комісії зі встановлення статусу учасника- за потребою
добровольця антитерористичної операції
31. Засідання регіональної комісії з визначення статусу осіб, які
при
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших надходженні
категорій громадян
документів
32. Засідання комісії облдержадміністрації з визначення даних
про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження
у 1986-1990 роках

за
надходжен
ням
документів
упродовж
місяця

33. Засідання обласної міжвідомчої робочої групи з питань
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення
рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в
частині мінімальної заробітної плати
34. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
при
облдержадміністрації
надходженні
заяв
35. Проведення засідання ліцензійних комісій з питань видачі
в міру
ліцензій на провадження господарської діяльності з поступлення
теплопостачання,
водопостачання
та
водовідведення
суб’єктами господарювання

проведено 25 листопада 2019 року
управлінням з питань цивільного захисту
населення обласної державної адміністрації
не проводилось
проведено 13
департаментом
населення
адміністрації
не проводилось

листопада 2019 року
соціального
захисту
обласної
державної

не проводилось

проведено 21
департаментом
населення
адміністрації
не проводилось

листопада 2019 року
соціального
захисту
обласної
державної
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V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

2.

3.

4.

5.

Надання організаційно-методичної допомоги органам
місцевого самоврядування з питань розроблення (оновлення)
містобудівної документації та виготовлення проєктної
документації на будівництво об'єктів
Надання організаційно-методичної допомоги з виїздами на
місця щодо реалізації проєктів за кошти субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток
інфраструктури об’єднаних територіальних громад
Надання організаційно-методичної допомоги органам
місцевого самоврядування з питань реформи місцевого
самоврядування, децентралізації, територіальної організації
влади та розроблення пропозицій до проєкту перспективного
плану формування територій громад області
Надання методичної допомоги органам управління ланок
територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту області з виконання вимог законів та
інших нормативно-правових документів з питань цивільного
захисту, техногенної і пожежної безпеки
Виїзди бригад обласних спеціалістів у райони області для
огляду населення постраждалого внаслідок Чорнобильської
катастрофи

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

протягом
місяця

проведено впродовж місяця управлінням з
питань цивільного захисту населення
обласної державної адміністрації

протягом
місяця

проведено впродовж місяця управлінням
охорони здоров’я обласної державної
адміністрації

VI. Засідання колегій структурних підрозділів облдержадміністрації, інших обласних організацій
1.

Засідання
колегії
управління
облдержадміністрації з питань:

сім'ї

та

молоді

15
листопада

проведено 29 листопада 2019 року
засідання колегії управління сім'ї та молоді
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1. Про підсумки проведення оздоровлення дітей влітку
2019 року.
2. Про організацію заходів з молодіжної політики та
національно- патріотичного виховання.
3. Про стан розгляду звернень громадян.
4. Інше.

2.

Засідання
колегії
служби
у
справах
дітей
облдержадміністрації з питань:
1. Про забезпечення соціально-правового захисту дітей,
профілактики правопорушень та злочинності у дитячому
середовищі.
2. Про створення та функціонування сімейних форм
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
3. Про соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, які
виховуються в інтернатних закладах.
4. Про стан виконавської дисципліни служб у справах дітей
щодо виконання завдань, визначених актами Президента
України,
Кабінету
Міністрів
України,
голови
облдержадміністрації з питань соціально-правового захисту
прав дітей.
5. Про стан кадрової роботи.

ІІI декада

обласної
державної
адміністрації
з
порядком денним:
1. Про підсумки проведення оздоровлення
дітей влітку
2019 року.
2. Про організацію заходів з молодіжної
політики та національно- патріотичного
виховання.
3. Про стан розгляду звернень громадян.
4. Інше.
проведено 14 листопада 2019 року
засідання колегії служби у справах дітей
облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про забезпечення соціально-правового
захисту
дітей,
профілактики
правопорушень та злочинності у дитячому
середовищі.
2. Про створення та функціонування
сімейних форм виховання дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування.
3. Про соціально-правовий захист дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування,
дітей-інвалідів,
які
виховуються в інтернатних закладах.
4. Про стан виконавської дисципліни служб
у справах дітей щодо виконання завдань,
визначених актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, голови
облдержадміністрації з питань соціально-
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правового захисту прав дітей.
5. Про стан кадрової роботи.
VII. Робота з кадрами
1.

Навчання працівників апарату облдержадміністрації

2.

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

I декада

- працівників органів державної влади та органів місцевого
самоврядування;

6, 27
листопада

- старост, сільських, селищних та міських голів (їх
заступники);

11-15
листопада

проведено 26 листопада 2019 року відділом
управління
персоналом
апарату
облдержадміністрації
Тернопільський
регіональний
центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади,
органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ
і
організацій
проведено 6,27 листопада 2019 року в
приміщенні Тернопільського регіонального
центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та
організацій
проведено 11-15 листопада 2019 року в
приміщенні Тернопільського регіонального
центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та
організацій
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- працівників апаратів райдержадміністрацій, які працюють в 12 листопада
сфері комунікацій з громадськістю та засобами масової
інформації,
представники
інститутів
громадянського
суспільства області;

проведено 12 листопада 2019 року в
приміщенні Тернопільського регіонального
центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та
організацій
- бухгалтерів сільських, селищних та міських рад, рад 14 листопада проведено 14 листопада 2019 року в
об’єднаних територіальних громад та їх структурних
приміщенні Тернопільського регіонального
підрозділів;
центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та
організацій
- новопризначених працівників органів державної влади та
18-22
проведено 18-22 листопада 2019 року в
органів місцевого самоврядування
листопада приміщенні Тернопільського регіонального
центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та
організацій

1.

VIII. Питання для вивчення з наступним інформуванням голови, заступників голови та керівника апарату
облдержадміністрації
Здійснення внутрішнього аудиту відповідності/фінансового
листопад
проводиться робота сектором внутрішнього
аудиту діяльності управління туризму облдержадміністрації
аудиту обласної державної адміністрації
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2.

Перевірка організації роботи в управлінні освіти і науки
обласної державної адміністрації

II декада

проведено
перевірку
21
листопада
структурними підрозділи апарату обласної
державної адміністрації, за результатами
підготовлено доповідну записку

IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформацій органам
влади вищого рівня у листопаді 2019 року
№
Назва документа
Дата
Відповідальний за подання інформації
з/п
виконання
виконано вчасно-2
1. Доручення Президента України – 2
виконано вчасно-5 у процесі виконання 2. Укази Президента України – 7
2
виконано вчасно
– 23; несвоєчасно-1
3. Постанови Кабінету Міністрів України – 28
у процесі виконання – 4
виконано вчасно-9 у процесі виконання-1
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України – 10
виконано вчасно – 7
5. Витяги з протоколів засідань Кабінету Міністрів України – 7
виконано вчасно – 28
6. Закон України – 28
виконано вчасно – 2
7. Плани організації підготовки проектів актів, необхідних для
забезпечення реалізації законів України – 2
виконано вчасно – 6
8. Постанови Верховної Ради України– 6
виконано вчасно – 23; не виконано – 4
9. Розпорядження голови облдержадміністрації – 27
виконано вчасно – 22
10. Доручення голови облдержадміністрації– 22
виконано вчасно–2
11. Документи із грифом „Затвердження” – 2
виконано вчасно – 3
12. Протоколи відеонарад при голові облдержадміністрації – 3
Керівник апарату адміністрації
Світлана Беспоповцева
Ольга Вовк

Віталій СІКІРИНСЬКИЙ
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