ЗАТВЕРДЖУЮ
Тимчасово виконувач обов’язків голови
Тернопільської обласної державної адміністрації
Іван КРИСАК

ЗВІТ
про виконання плану роботи Тернопільської обласної державної адміністрації
за травень 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 соціально-економічного розвитку області в І-му
кварталі 2019 року;
2) про виконання розпорядження голови обласної державної
адміністрації
від
26
квітня
2017 року
№ 241-од
„Про забезпечення сталого проходження осінньо-зимового
періоду 2018/2019 року”

29
травня

проведено 29 травня 2019 року під
головуванням
голови
облдержадміністрації Барни С.С. з
порядком денним:
1) про стан соціально-економічного
розвитку області в І-му кварталі 2019
року;
2) про підготовку та проведення в
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області оздоровлення дітей влітку 2019
року;
3) про основні завдання розвитку сфери
туризму Тернопільської області на
2019-2020 роки; інформація висвітлена
на
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації
ІІ. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

ІІІ декада

не проводилась

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

Всеукраїнська теренова гра „Гурби –Антонівці”

2.

ХLІХ Чемпіонат області зі спортивного туризму серед юнаків з
виду пішохідний туризм за програмою
ХХІІІ
Спортивних ігор школярів, присвячені Дню пам’яті та
примирення і Дню перемоги над нацизмом
Всеукраїнський семінар „Живімо за Українською Хартією вільної
людини”

5-11 травня

Організація відправки дітей області на оздоровлення та
відпочинок ІІІ тематичної зміни в український дитячий центр
„Молода Гвардія”
Організація відправки дітей області на оздоровлення та
відпочинок ІІІ тематичної зміни у молодіжний дитячий центр
„Артек”
Обласна виставка-огляд творчих робіт учнів мистецьких шкіл

7 травня

3.

4.

5.

6.

2 травня

6-7 травня

8 травня
10 травня

проведено 2 травня 2019 року
управлінням
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
проведено 5-11 травня 2019 року
управлінням
освіти
і
науки
облдержадміністрації
проведено 6-7 травня
управлінням
освіти
облдержадміністрації
проведено 7 травня
управлінням
сім’ї
облдержадміністрації
проведено 2 травня
управлінням
сім’ї
облдержадміністрації
проведено 13 травня

2019 року
і
науки
2019 року
та
молоді
2019 року
та
молоді
2019

року

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

„Творчість юних – 2019” та конкурс на здобуття обласної премії
імені Івана Марчука в галузі образотворчого мистецтва для
обдарованих дітей
Візит хору Тернопільського музичного коледжу ім. Соломії 10-13 травня
Крушельницької у м. Стамбул для участі в урочистостях з нагоди
Дня вишиванки м. Стамбул Турецька Республіка
Урочиста програма з нагоди відзначення Дня матері
12 травня
Організація та проведення акції, присвяченій відзначенню Дня
матері „Слова любові для тебе – МАМО!” для багатодітних
матерів області
Творчий звіт аматорських художніх колективів Тернопільського
району, присвячений Дню Матері „Бережіть матерів!”

управлінням
облдержадміністрації
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культури

відбувся 10-13 травня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
проведено 12 травня 2019 року
управлінням
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
12 травня
проведено 12 травня 2019 року
управлінням
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
12 травня
проведено 10 травня 2019 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
15 травня
проведено 15 травня 2019 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
15 травня
проведено 15 травня 2019 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
15-31 травня проведено 15-31 травня 2019 року
управлінням
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації

Відкриття виставки художніх робіт студентів відділу „Дизайн”
Тернопільського
кооперативного
торговельно-економічного
коледжу
Родинне свято „Тепло сімейного вогнища” (в рамках роботи
проекту „Бібліотека обличчям до сім’ї”) до Міжнародного дня
сім’ї
Організація та проведення тренінгу для представників об’єднаних
територіальних громад щодо створення мультидисциплінарних
груп з протидії торгівлі людьми (Підволочиський та Чортківський
район)
Обласний збір-змагання юних рятувальників „Школа безпеки”,
16 травня
приурочений пам’яті учасника ліквідації аварії на ЧАЕС
Кудринського Л.О.
Проведення в області Днів Європи
13-19 травня

проведено 16 травня 2019 року
управлінням
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
проведено 13-19 травня 2019 року
управлінням
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
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16.

Обласна теренова гра ,,Легенда УПА”

17.

Обласний етап дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
„Сокіл” („Джура”) серед закладів професійної (професійнотехнічної) освіти
Обласний
фестиваль-конкурс
хореографічного
мистецтва
„Тернопільська танцювальна весна”

18.

19.

Всеукраїнський фестиваль сучасної дитячої та юнацької творчості
„Пісенні Медобори 2019”

20.

Свято „Останній дзвоник” у закладах загальної середньої освіти

21.

Обласний форум „Гордість і надія Тернопілля”

22.

Обласний конкурс „Першоцвіти Тернопілля-2019”

23.

Виставка фондових матеріалів „Перший русин – міністр охорони
здоров’я Австро-Угорської імперії” до 165-річчя від дня
народження біохіміка, академіка І. Я. Горбачевського
XIV Міжнародний фестиваль хорових колективів „Кременецькі
хорові вечори „Ave Maria”

24.

25.

Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят:
День праці

17-19
травня
21 травня
25 травня
26 травня
31 травня
І декада
І-ІІІ декада
II декада
II декада

1 травня

облдержадміністрації
проведено 17-19 травня 2019 року
управлінням
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
проведено 21 травня 2019 року
управлінням
освіти
і
науки
облдержадміністрації
проведено 25 травня 2019 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
проведено 26 травня 2019 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
проведено 31 травня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
проведено 24 травня 2019 року
управлінням
освіти
і
науки
облдержадміністрації
проведено
упродовж
місяця
управлінням
освіти
і
науки
облдержадміністрації
проведено 01-05 травня 2019 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
проведено 11-12 травня 2019 року в
м. Кременець управлінням культури
облдержадміністрації
проведено заходи 1 травня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
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Всесвітній день свободи преси

3 травня

День пам’яті і примирення

8 травня

День Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

8 травня

День Перемоги

9 травня

Всесвітній день медсестер

12 травня

День матері

13 травня

Міжнародний день сім’ї

15 травня

День вишиванки

16 травня

Міжнародний день музеїв

18 травня

День Європи

18 травня

веб-сайті облдержадміністрації
проведено заходи 3 травня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
проведено заходи 8 травня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
проведено заходи 8 травня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
проведено заходи 9 травня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб
проведено заходи 12 травня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб
проведено заходи 13 травня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб
проведено заходи 15 травня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб
проведено заходи 16 травня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб
проведено заходи 18 травня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб
проведено заходи 18 травня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб

День науки

19 травня

День пам’яті жертв політичних репресій

19 травня

День банківських працівників

20 травня

Міжнародний день миротворців ООН

29 травня
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проведено заходи 19 травня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб
проведено заходи 19 травня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб
проведено заходи 20 травня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб
проведено заходи 29 травня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб

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

2.

Робочі поїздки голови облдержадміністрації в райони області з
питань огляду об’єктів що реалізовуються за кошти субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку та за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку в Тернопільській
області
Робоча нарада з підготовки та проведення в області
Міжнародного інвестиційного форуму “Тернопільщина Invest –
2019”

3.

Проведення засідань експертно-перевірної комісії

4.

Відкриття Почесного
м. Тернопіль

консульства

Республіки

Литва

6-24 травня

8 травня

проведено згідно з окремим графіком;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації

проведено 8 травня 2019 року
управлінням
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
17, 31 травня проведено 17, 31 травня 2019 року
державним архівом області
у
22 травня
проведено 22 травня 2019 року
управлінням
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації

5.

6.

7.

Панельна дискусія на тему: „Розвиток ІТ-індустрії – кращі
практики” в рамках Міжнародного інвестиційного форуму
„Тернопільщина INVEST 2019”
Проведення засідання Міжнародного Трейд-клубу в Україні в
Тернопільській області з метою покращення ситуації у сфері
зовнішньоекономічної діяльності та стимулювання експорту
продукції в області (м. Збараж, м. Тернопіль, Тернопільська
область)
Міжнародний інвестиційний форум „Тернопільщина Invest –
2019” ( м. Збараж, Збаразький замок)

Засідання обласної архітектурно-містобудівної ради з розгляду
містобудівної
документації
населених
пунктів
області:
генерального плану смт Залізці Зборівського району, детального
плану території тепличного господарства у
с. Кам”янки
Підволочиського району
9. Засідання громадської ради при облдержадміністрації
10. Нарада з питання організації роботи міжвідомчої регіональної
робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративнотериторіального устрою базового та районного рівнів
Тернопільської області
11. Нарада з питання підготовлення проекту змін до перспективного
плану територій громад області з урахуванням пропозицій, що
надійшли від органів місцевого самоврядування
12. Нарада з питань сертифікації насіння та реєстрації
сільськогосподарської техніки
8.

23 травня

22-24
травня

23-24
травня
І декада

7
проведено 23 травня 2019 року
департаментом економічного розвитку
і торгівлі облдержадміністрації
перенесено

проведено 23-24 травня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
проведено 7 травня 2019 року
управлінням
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації

ІІ декада
ІІ декада

не проводилось
проведено 15 травня 2019 року
управлінням
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації

ІІІ декада

проведено 24 травня 2019 року
управлінням
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації
проведено 8 травня 2019 року
департаментом
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
проведено 17 травня 2019 року
департаментом
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
проведено 3,15 травня 2019 року

І декада

13. Засідання конкурсної комісії, щодо надання фінансової підтримки
СОК за рахунок коштів з обласного бюджету

ІІ декада

14. Засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної

ІІ декада

безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній державній
адміністрації
15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.
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цивільного
населення

управлінням з питань
захисту
облдержадміністрації
Фестиваль „Медове Тернопілля” у с. Великі Гаї Тернопільського
ІІІ декада
відбулось 15-17 травня 2019 року;
району
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
Нарада щодо утримання вулично-дорожньої мережі області
щоп’ятниці проведе
щоп’ятниці
управлінням
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
при
проведено
23 травня 2019 року
облдержадміністрації
надходженні департаментом соціального захисту
заяв
населення облдержадміністрації
Засідання ради підтримки учасників антитерористичної операції
за
проведено
25 травня 2019 року
при обласній державній адміністрації
дорученням департаментом соціального захисту
голови
населення облдержадміністрації
облдержадмі
ністрації
Засідання комісії з визнання та встановлення статусу учасника- за потребою не проводилось
добровольця антитерористичної операції
Засідання обласної міжвідомчої робочої групи з питань
проведено
29 травня 2019 року
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня
департаментом соціального захисту
за потребою
оплати праці та дотримання норм законодавства в частині
населення облдержадміністрації
мінімальної заробітної плати
Засідання регіональної комісії з визначення статусу осіб, які
при
проведено
17 травня 2019 року
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших надходженні департаментом соціального захисту
категорій громадян
документів населення облдержадміністрації
Засідання ліцензійних комісій з питань видачі ліцензій на
в міру
не проводилось
провадження господарської діяльності з теплопостачання, надходженн
водопостачання та водовідведення суб’єктами господарювання
я
Засідання комісії для підготовки висновку щодо доцільності
за
не проводилось
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надання дозволів
оподаткування

з надходженн
ям
документів
24. Засідання комісії облдержадміністрації з визначення даних про
за
заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986- надходженн
1990 роках
ям
документів
25. Засідання регіональної ради підприємців при обласній державній
протягом
адміністрації
місяця
26. 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
27. Виїзні дні прийому громадян головою облдержадміністрації і
протягом
його заступниками ( згідно з окремим графіком)
місяця
28.

на

право

користування

,,Гаряча
лінія”
жителів
області
з
облдержадміністрації (згідно з окремим графіком)

пільгами

керівництвом

протягом
місяця

не проводилось

перенесено
перенесено

проведено згідно з окремим графіком
відділом роботи із зверненнями
громадян апарату облдержадміністрації
проведено згідно з окремим графіком
відділом роботи із зверненнями
громадян апарату облдержадміністрації

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

2.

3.

Надання методичної допомоги щодо функціонування ланок
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту, об’єднаних територіальних громад на мирний час та на
особливий період у
Підволочиському Зборівському районах
Надання організаційно-методичної допомоги з виїздами на місця
щодо підготовки проектів за кошти субвенції державного
бюджету місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури
об’єднаних територіальних громад
Надання
організаційно-методичної
допомоги
об’єднаним

протягом
місяця
протягом
місяця за
окремим
графіком
протягом

проведено 14-16 травня
управлінням з питань
захисту
облдержадміністрації
проведено
впродовж
управлінням з питань
містобудування
та
облдержадміністрації
проведено
впродовж

2019 року
цивільного
населення
місяця
управління
архітектури
місяця

4.

5.

6.

територіальним громадам області у питаннях підготовлення
матеріалів для участі у конкурсі проектів співробітництва
територіальних громад у рамках Програми підтримки
співробітництва територіальних громад, затвердженої рішенням
Тернопільської обласної ради від 10.12.2019
№ 1288
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 органам місцевого
самоврядування з питань реформи місцевого самоврядування,
децентралізації, територіальної організації влади та розроблення
пропозицій до проекту перспективного плану формування
територій громад області
Перевірка роботи та надання методичної допомоги службам у
справах дітей Тернопільської міської ради, Тернопільської
райдержадміністрації, Зборівської об’єднананої територіальної
громади

місяця

протягом
місяця
протягом
місяця

протягом
місяця
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управлінням з питань управління
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації
проведено
впродовж
управлінням з питань
містобудування
та
облдержадміністрації
проведено
впродовж
управлінням з питань
містобудування
та
облдержадміністрації

місяця
управління
архітектури
місяця
управління
архітектури

перенесено

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

Засідання колегії департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про підсумки роботи системи соціального захисту населення у
2018 році та напрямки роботи на 2019 рік;
2) про надання житлових субсидій населенню області;
3) про розгляд звернень громадян у департаменті соціального
захисту населення облдержадміністрації у 2018 році

3 травня

проведено 3 травня
2019 року
засідання
колегії
департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації
з
розглядом
наступних питань:
1) про підсумки роботи системи
соціального захисту населення у 2018
році та напрямки роботи на 2019 рік;
2) про надання житлових субсидій
населенню області;

2.

1.
2.

Засідання
колегії
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про виконання заходів галузевих програм та забезпечення
медичного обслуговування населення у Монастириському районі;
2) про звіт керівників закладів охорони здоров’я Монастирського
району щодо стану виконання плану заходів з реалізації Концепції
реформи фінансування системи охорони здоров’я області за 2018
рік та перспективи розвитку у 2019 році

ІІІ декада

VII. Робота з кадрами
Навчання працівників апарату облдержадміністрації
Ш 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):
- секретарів сільських, селищних, міських рад;
7 травня
- спеціалістів, відповідальних за організацію роботи із
7 травня
зверненнями громадян в структурних підрозділах обласної
державної адміністрації;
- начальників та спеціалістів служб у справах дітей районних
15 травня
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3) про розгляд звернень громадян у
департаменті
соціального
захисту
населення облдержадміністрації у 2018
році
проведено 31 травня
2019 року
засідання колегії управління охорони
здоров’я
облдержадміністрації з
розглядом наступних питань:
1) про виконання заходів галузевих
програм та забезпечення медичного
обслуговування
населення
у
Монастириському районі;
2) про звіт керівників закладів охорони
здоров’я Монастирського району щодо
стану виконання плану заходів з
реалізації
Концепції
реформи
фінансування
системи
охорони
здоров’я області за 2018 рік та
перспективи розвитку у 2019 році
не проводились

не проводилось
не проводилось
проведено 15 травня 2019 року в

державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад
міст обласного значення;

- юрисконсультів, спеціалістів органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій області;
- начальників, спеціалістів з питань фізичної культури і спорту
районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад,
працівники управління фізичної культури та спорту обласної
державної адміністрації;

15 травня

- працівників служб управління персоналом апаратів районних
державних адміністрацій, структурних підрозділів обласної
державної адміністрації;

21 травня

- начальників відділів діловодства та контролю апаратів районних
державних адміністрацій;

22 травня

- працівників відділу бухгалтерського обліку управлінь
соціального захисту населення районних державних адміністрацій

22 травня

16 травня
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приміщенні
Тернопільського
регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
не проводилось
проведено 16 травня 2019 року в
приміщенні
Тернопільського
регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 21 травня 2019 року в
приміщенні
Тернопільського
регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 22 травня 2019 року в
приміщенні
Тернопільського
регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 22 травня 2019 року в
приміщенні
Тернопільського

та виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення;

- начальників та спеціалістів фінансових управлінь районних
державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, працівників департаменту фінансів обласної
державної адміністрації;

22 травня

- працівників юридичних служб виконавчих апаратів районних
рад, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
об’єднаних територіальних громад;

23 травня

- працівників центрів надання адміністративних послуг;

28 травня

- спеціалістів з питань соціальної
територіальних громад області

29 травня

роботи

об’єднаних
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регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 22 травня 2019 року в
приміщенні
Тернопільського
регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 23 травня 2019 року в
приміщенні
Тернопільського
регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 28 травня 2019 року в
приміщенні
Тернопільського
регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 29 травня 2019 року в
приміщенні
Тернопільського
регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
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місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
VIII. Питання для вивчення з наступним інформуванням голови та заступників голови облдержадміністрації
1.

2.

3.

Вивчення
діяльності
Лановецької
районної
державної
ІІ декада
адміністрації щодо контролю за здійсненням виконавчими
органами місцевого самоврядування делегованих повноважень
органів виконавчої влади
Проведення внутрішнього фінансового аудиту в Теребовлянській
протягом
районній державній адміністрації стосовно оцінки діяльності
місяця
установи щодо законності та достовірності фінансової і
бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського
обліку, з охопленням діяльності за 2017 рік та 5 місяців 2018 року
Проведення командно-штабного навчання з питань цивільного 14-16 травня
захисту у Підволочиському районі

перенесено

продовжується внутрішній фінансовий
аудит в Теребовлянської районної
державної адміністрації
проведено 14-16 травня управлінням з
питань цивільного захисту населення
облдержадміністрації

IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформацій органам влади вищого рівня
у травні 2019 року
Назва документу

№
з/п
1.

Доручення Президента України – 2

2.

Укази Президента України – 15

3.

Плани організації виконання Указів Президента України – 6

Дата
виконання
протягом
місяця

Відповідальний за подання інформації
виконано вчасно – 2
виконано вчасно
– 10
несвоєчасно
– 1
у процесі виконання – 4
виконано вчасно
– 4
у процесі виконання – 2

15
4.

Постанови Кабінету Міністрів України – 29

5.

Розпорядження Кабінету Міністрів України

– 21

6.

Витяги з протоколів засідань Кабінету Міністрів України – 8

7.
8.

Закон України – 7
Плани організації підготовки проектів актів, необхідних для
забезпечення реалізації законів України – 1
Постанови Верховної Ради України – 3
Розпорядження голови облдержадміністрації – 16
Доручення голови облдержадміністрації – 11
Документи із грифом „Затвердження” – 2
Протоколи відеонарад при голові облдержадміністрації – 5

9.
10.
11.
12.
13.

Керівник апарату адміністрації
Мирослав Якимів
Ольга Вовк

виконано вчасно
– 18
несвоєчасно
– 1
у процесі виконання – 10
виконано вчасно
– 13
у процесі виконання – 8
виконано вчасно – 7
у процесі виконання – 1
виконано вчасно – 7
виконано вчасно
– 1
виконано вчасно
– 3
виконано вчасно
– 16
виконано вчасно
– 11
виконано вчасно
– 2
виконано вчасно
– 4
у процесі виконання – 1
Віталій СІКІРИНСЬКИЙ

