ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Тернопільської
обласної державної адміністрації
Степан БАРНА

ЗВІТ
про виконання плану роботи Тернопільської обласної державної адміністрації
за лютий 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 виконання обласного бюджету за 2018 рік;
2) про план проведення в області ремонтних робіт на
автомобільних дорогах загального користування державного
значення у 2019 році;
3) про реалізацію на території області Національної стратегії
управління відходами в Україні до 2030 року

27 лютого

проведено 28 лютого 2019 року під
головуванням
голови
облдержадміністрації Барни С.С. з
порядком денним:
1) про стан виконання Указу
Президента України від 6 грудня 2018
року № 412/2018 „Про додаткові
заходи щодо забезпечення реформ із
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децентралізації влади”;
2) про виконання обласного бюджету
за 2018 рік;
3) про реалізацію на території області
Національної стратегії управління
відходами в Україні до 2030 року
ІІ. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

ІІІ декада

проведено 26 лютого 2019 року під
керівництвом голови обласної
ради
В.В.Овчарука за участю керівництва
облдержадміністрації;
інформація
висвітлена на офіційному веб-сайті
облдержадміністрації

ІІІ. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат
Вечір-пам'ять „Ціна чужої війни” до 30-річчя з часу виведення
військ з Афганістану і Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав
Урочиста академія присвячена 30-річчю виведення військ з
Афганістану

10 лютого

3.

Культурно-мистецька акція „Стрітенська свічка”

15 лютого

4.

Підсумковий етап ХІХ Міжнародного конкурсу з української
мови імені Петра Яцика

16 лютого

1.

2.

12 лютого

проведено 10 лютого
управлінням
облдержадміністрації
проведено 12 лютого
управлінням
облдержадміністрації
проведено 15 лютого
управлінням
облдержадміністрації
проведено 16 лютого
управлінням
освіти
облдержадміністрації

2019 року
культури
2019 року
культури
2019 року
культури
2019 року
і
науки

5.

Вечір
присвята
Героям
вмирають…Просто йдуть”

Небесної

сотні

„Герої

не 20 лютого

6.

Вечір памяті „Герої навіки, яких забувати не можна”

7.

Тренінг з національно-патріотичного виховання
Україною в серці”

8.

Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят:
Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями
Всесвітній день радіо
День вшанування учасників бойових дій на території інших
держав
Річниця затвердження Державного Герба України
День Героїв Небесної Сотні
Міжнародний день рідної мови

20 лютого
„З

26-27
лютого
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2019 року
культури

проведено 20 лютого
управлінням
облдержадміністрації
проведено 20 лютого 2019 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
проведено 26-27 лютого 2019 року
управлінням
освіти
і
науки
облдержадміністрації

4 лютого
13 лютого
15 лютого

проведено заходи 4 лютого 209року
проведено заходи 13 лютого 209року
проведено заходи 15 лютого 209року

19 лютого
20 лютого
21 лютого

проведено заходи 19 лютого 209року
проведено заходи 20 лютого 209року
проведено заходи 21 лютого 209року

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

Зустріч із Надзвичайним та Повноважним Послом Угорщини в
Україні паном Ішвантом Ійдярто

6 лютого

2.

Відкриття
м. Тернопіль

6 лютого

3.

Засідань експертно-перевірної комісії

Почесного

консульства

Угорщини

в

08 і 22
лютого

проведено 6 лютого 2019 року
управлінням
міжнародного
співробітництва
та
фанрайзингу
облдержадміністрації
проведено 6 лютого 2019 року
управлінням
міжнародного
співробітництва
та
фанрайзингу
облдержадміністрації
проведено 8, 22 лютого 2019 року
державним архів області

4.

Проведення засідань науково-методичної ради

05 лютого

5.

Засідання
робочої
групи
з
питань
впровадження
енергозберігаючих та енергоефективних проектів
Засідання громадської ради при облдержадміністрації
Засідання організаційного комітету з підготовки та проведення в
області Міжнародного інвестиційного форуму „Тернопільщина
„Invest-2019”

20 лютого

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

ІІ декада
ІІ декада

проведено 15 лютого
державним архів області
перенесено

2019

4
року

перенесено
проведено 20 лютого 2019 року
управлінням
міжнародного
співробітництва
та
фанрайзингу
облдержадміністрації
Засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
ІІ декада
проведено 28 лютого 2019 року
безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній державній
управлінням з питань цивільного
адміністрації
захисту
населення
облдержадміністрації
Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
при
проведено 8 лютого 2019 року
облдержадміністрації
надходженні департаментом соціального захисту
заяв
населення облдержадміністрації
Засідання ради підтримки учасників антитерористичної операції
за
проведено 8 лютого 2019 року
при обласній державній адміністрації
дорученням департаментом соціального захисту
голови ОДА населення облдержадміністрації
Засідання комісії по встановленню статусу учасника-добровольця за потребою не проводилось
антитерористичної операції
Засідання обласної міжвідомчої робочої групи з питань
за
не проводилось
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня дорученням
оплати праці та дотримання норм законодавства в частині
керівника
мінімальної заробітної плати
групи
Засідання
регіональної
ради
підприємців
при
протягом
перенесено
облдержадміністрації
місяця
Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення
протягом
перенесено
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та
місяця
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

15. Нарада з питання підготовки проекту змін до програми
кредитування
молодіжного
житлового
будівництва
в
Тернопільській області на 2018-2022 роки
16. Нарада з питання організації розроблення і затвердження плану
перспективного розвитку Тернопільської області на 2019-2021
роки
17. Нарада з питання підготовки проекту змін до перспективного
плану територій громад області з урахуванням пропозицій, що
надійшли від органів місцевого самоврядування

І декада
ІІ декада
ІІ декада

5
проведено 7 лютого 2019 року
управлінням
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації
проведено 12 лютого 2019 року
управлінням
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації
проведено 22 лютого 2019 року
управлінням
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

Не заплановано
VI. Засідання колегій департаментів, управлінь облдержадміністрації, інших обласних організацій

Засідання колегії державного архіву області з порядком денним:
- 1) про підсумки виконання архівними установами області плану
розвитку архівної справи за 2018 рік та їх завдання на 2019 рік;
2) про стан виконавської дисципліни та контролю за виконанням
документів у державному архіві області у
2018 році
2.
Засідання колегії управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про результати роботи управління містобудування та
архітектури обласної державної адміністрації за 2018 рік та план
основних заходів на 2019 рік;
2) про стан роботи із зверненнями громадян в управлінні
містобудування та архітектури обласної державної адміністрації
1.

22 лютого

перенесено

28 лютого

проведено 01 березня 2019 року
управління
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації з
розглядом наступних питань:
1) про результати роботи управління
містобудування
та
архітектури
обласної державної адміністрації за
2018 рік та план основних заходів на
2019 рік;
2) про стан роботи із зверненнями

3.

Засідання колегії управління освіти і науки облдержадміністрації
з порядком денним:
1) про підсумки реалізації обласної програми впровадження
Української Хартії вільної людини на
2017-2020 роки у
2018 році;
2) про виконання у 2018 році вимог чинного законодавства з
питань пожежної та техногенної безпеки, охорони праці,
профілактики виробничого травматизму серед працівників
закладів освіти області, а також травматизму учнів та студентів
під час освітнього процесу;
3) про роботу із зверненнями громадян, які надійшли в управління
освіти і науки облдержадміністрації за 2018 рік

ІІ декада

4.

Засідання колегії управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації з порядком денним:
1) про підсумки роботи у сфері цивільного захисту області та
визначення основних заходів у зазначеній сфері на 2019 рік;
2) про підведення підсумки проведеного 4-5 грудня 2018 року
штабного тренування з переведення державної системи
цивільного захисту з режиму функціонування мирного часу на
особливий період;
3) про аналіз проходження навчання керівного складу та
населення в навчально-методичному центрі цивільного захисту та

ІІ декада

6
громадян в управлінні містобудування
та архітектури обласної державної
адміністрації
проведено 25 лютого 2019 року
управлінням
освіти
і
науки
облдержадміністрації:
1) про підсумки реалізації обласної
програми впровадження Української
Хартії
вільної
людини
на
2017-2020 роки у 2018 році;
2) про виконання у 2018 році вимог
чинного законодавства з питань
пожежної та техногенної безпеки,
охорони
праці,
профілактики
виробничого
травматизму
серед
працівників закладів освіти області, а
також травматизму учнів та студентів
під час освітнього процесу;
3) про роботу із зверненнями громадян,
які надійшли в управління освіти і
науки облдержадміністрації за 2018 рік
проведено 14 лютого 2019 року
управлінням з питань цивільного
захисту
населення
облдержадміністрації:
1) про підсумки роботи у сфері
цивільного
захисту
області
та
визначення
основних
заходів
у
зазначеній сфері на 2019 рік;
2)
про
підведення
підсумки
проведеного 4-5 грудня 2018 року

безпеки життєдіяльності Тернопільської області у 2018 році та
завдання на 2019 рік

7
штабного тренування з переведення
державної системи цивільного захисту
з режиму функціонування мирного
часу на особливий період;
3) організація виконання заходів щодо
створення, модернізації, вдосконалення
та належного функціонування місцевих
автоматизованих
систем
централізованого
оповіщення
цивільного захисту;
4) про виконання плану дій органів
управління територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного
захисту
Тернопільської
області,
місцевими органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування
щодо
підготовки
до
пропуску
льодоходу, повені та дощових паводків
у 2019 році;
5) про стан виконавської дисципліни з
реалізації
завдань,
визначених
нормативно-правовими
актами
Президента
України,
Кабінету
Міністрів України та розпорядчими
документами
голови
обласної
державної адміністрації та про стан
розгляду звернень громадян у 2018
році;
6) про аналіз проходження навчання
керівного складу та населення в
навчально-методичному
центрі

5.

Засідання
колегії
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про підсумки діяльності закладів охорони здоров’я за 2018 рік
та завдання щодо покращення розвитку галузі охорони здоров’я у
2019 році;
2) про затвердження програми соціально-економічного розвитку
галузі охорони здоров’я області на 2019 рік;
3) про організацію
надання консультативної спеціалізованої
медичної допомоги лікувальним закладам області;
4) про роботу стаціонарної служби лікувально-профілактичних
закладів області за результатами 2018 року;
5) про стан охорони праці, безпеки руху автотранспорту та
протипожежного захисту об’єктів у закладах охорони здоров’я
області у 2018 році

ІІ декада

8
цивільного
захисту
та
безпеки
життєдіяльності Тернопільської області
у 2018 році та завдання на 2019 рік
проведено 28 лютого 2019 року
управлінням
охорони
здоров’я
облдержадміністрації:
1) про підсумки діяльності закладів
охорони здоров’я за 2018 рік та
завдання щодо покращення розвитку
галузі охорони здоров’я у 2019 році;
2)
про
затвердження
програми
соціально-економічного
розвитку
галузі охорони здоров’я області на
2019 рік;
3) про організацію
надання
консультативної
спеціалізованої
медичної
допомоги
лікувальним
закладам області;
4) про роботу стаціонарної служби
лікувально-профілактичних
закладів
області за результатами 2018 року;
5) про стан охорони праці, безпеки
руху
автотранспорту
та
протипожежного захисту об’єктів у
закладах охорони здоров’я області у
2018 році

1.

VII. Робота з кадрами
Навчання працівників апарату облдержадміністрації
ІІІ декада

еренесено

2.

Навчання

Тернопільський

в

Тернопільському

регіональному

центрі

регіональний

центр

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій (за окремим планом):
- керівників та спеціалістів райдержадміністрацій, виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення, об’єднаних
територіальних громад, які координують питання житловокомунального господарства та енергозбереження;

6 лютого

- працівників економічних підрозділів районних державних
адміністрацій, управління міжнародного співробітництва та
фандрайзингу обласної державної адміністрації, виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення, об’єднаних
територіальних громад;

6 лютого

- працівників апаратів районних державних адміністрацій,
структурних підрозділів обласної державної адміністрації,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
відповідальних за питання запобігання корупції;

7 лютого

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

11-15
лютого
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перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ і організацій
проведено 6 лютого 2019 року в
приміщенні
Тернопільського
регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 6 лютого 2019 року в
приміщенні
Тернопільського
регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 7 лютого 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 лютого 2019 року в
приміщенні
Тернопільського
регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів

- керівників органів управління освітою районних державних
адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного
значення, об’єднаних територіальних громад;

11-15
лютого

- бухгалтерів сільських, селищних та міських рад, рад об’єднаних
територіальних громад та їх структурних підрозділів;

18-22
лютого

- головних спеціалістів структурних підрозділів у сфері культури
районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад;

21лютого

- працівників обласної ради;

26 лютого
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місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 11-15 лютого 2019 року в
приміщенні
Тернопільського
регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 18-22 лютого 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 лютого 2019 року в
приміщенні
Тернопільського
регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 26 лютого 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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VIII. Питання для вивчення з наступним інформуванням голови та заступників голови облдержадміністрації
1.

Перевірка діяльності апарату Підволочиської районної державної
адміністрації

ІІ декада

проведено 21 лютого 2019 року; за
результатами підготовлено доповідну
записку

IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформацій органам влади вищого рівня
у лютому 2019 року
№
з/п
1.

Назва документу
Доручення Президента України – 3

Дата
виконання
протягом
місяця

Відповідальний за подання інформації
виконано вчасно – 3

2.

Укази Президента України – 3

3.

Плани організації виконання Указів Президента України – 1

виконано вчасно – 2
у процесі виконання – 1
виконано вчасно – 1

4.

Доручення Прем’єр-міністра України – 1

виконано вчасно

5.

Постанови Кабінету Міністрів України – 34

6.

Розпорядження Кабінету Міністрів України – 32

7.

Витяги з протоколів засідань Кабінету Міністрів України – 6

8.
9.

Закон України – 14
Плани організації підготовки проектів актів, необхідних для
забезпечення реалізації законів України – 2

виконано вчасно – 24
несвоєчасно
– 1
у процесі виконання – 9
виконано вчасно
– 23
у процесі виконання – 9
виконано вчасно – 5
у процесі виконання – 1
виконано вчасно – 14
виконано вчасно – 2

– 1

12
10.
11.
12.
13.
14.

Постанови Верховної Ради України – 5
Розпорядження голови облдержадміністрації – 36
Доручення голови облдержадміністрації – 13
Документи із грифом „Затвердження” – 1
Протоколи відеонарад при голові облдержадміністрації – 12

Керівник апарату адміністрації
Мирослав Якимів
Ольга Вовк

виконано вчасно – 5
виконано вчасно – 36
виконано вчасно – 13
виконано вчасно – 1
виконано вчасно – 4
у процесі виконання – 8
Віталій СІКІРИНСЬКИЙ

