ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Тернопільської
обласної державної адміністрації
Степан БАРНА

ЗВІТ
про виконання плану роботи Тернопільської обласної державної адміністрації
за березень 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 підсумки роботи агропромислового комплексу за
2018 рік та програми підтримки розвитку аграрного сектору
економіки на 2019 рік;
2) про стан виконання плану заходів з реалізації в області
І етапу Національної стратегії реформування системи
інституційного
догляду
та
виховання
дітей
на
2017-2026 роки

28 березня

проведено 29 березня 2019 року під
головуванням
голови
облдержадміністрації Барни С.С. з
порядком денним:
1) про стан розвитку фізичної культури
та спорту в області;
2) про стан реформи сімейної
медицини в області; інформація

2
висвітлена на офіційному веб-сайті
облдержадміністрації
ІІ. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

ІІІ декада

проведено 16 березня 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
1.

Вітання жінок області в Тернопільському обласному клінічному
перинатальному центрі „Мати і дитина”

2.

Молодіжний флеш-моб „Шевченківські дні”, приурочений
висвітленню відомих та не відомих сторін постаті великого
Кобзаря – Т.Г.Шевченка

3.

Регіональний етап турніру кубка області інтелектуальних ігор
„УНІКУМ”

4.

Книжково-ілюстративна виставка „Тарас Шевченко — художник
слова та пензля” до 205-ї річниці від дня народження Тараса
Шевченка (1814-1861), українського поета, художника, мислителя
Загальноукраїнський відбірковий тур учасників Літнього
англомовного табору в музеї садибі Й.Сліпого, що у с.Заздрість
Теребовлянського району
Організація та проведення конкурсу краси „Міс Тернопіль- 2019”

5.

6.

8 березня

проведено 7 березня 2019 року
управлінням
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації
9 березня
проведено 9 березня 2019 року
управлінням
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації
9-10 березня проведено 9-10 березня 2019 року
управлінням
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації
10-22
проведено 04-17 березня 2019 року
березня
управлінням
культури
облдержадміністрації
12 березня проведено 12 березня 2019 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
16 березня проведено 16 березня 2019 року
управлінням
сім'ї
та
молоді

3
7.

Організація та проведення реколекцій на
християнства на правову свідомість українців”

8.

Організація оздоровчих змін та відпочинку дітей в український
дитячий центр „Молода гвардія”

20 березня

9.

Концерт до
ювілею народного артиста України, соліста
Національної опери України, професора Національної музичної
академії України імені П. І. Чайковського Олександра Дяченка
Літературний дебют „Мої перші вірші» до всесвітнього Дня поезії
(в рамках клубу „Ріднокрай”)

21 березня

Фінальний турнір 18-го Кубка Тернопільської області з
українських інтелектуальних ігор для дітей „УНІКУМ” ім. Героя
АТО Ореста Квача в Українському домі „Перемога”
Патріотично-мистецький марафон
„Вставай, Сонце” у
м.Тернопіль

24 березня

10.

11.

12.

13.

тему:

„Вплив

Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят:
Міжнародний день жінок і миру

16-18
березня

21 березня

24 березня

8
березня

День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814 р.)

9
березня

День українського добровольця

14
березня

Всесвітній день прав споживача

15

облдержадміністрації
проведено 16-18 березня 2019 року
управлінням
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації
проведено 20 березня 2019 року
управлінням
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації
проведено 21 березня 2019 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
проведено 21 березня 2019 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
проведено 24 березня 2019 року
управлінням
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації
проведено 25 березня 2019 року
управлінням
культури
облдержадміністрації
проведено заходи 8 березня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайт облдержадміністрації
проведено заходи 9 березня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайт облдержадміністрації
проведено заходи 14 березня 2019
року;
інформація висвітлена на
офіційному
веб-сайт
облдержадміністрації
проведено заходи 15 березня 2019

4
березня
День працівників податкової та митної справи України

День працівників житлово-комунального
побутового обслуговування населення

господарства

18
березня
і

17
березня

Всесвітній день поезії

21
березня

Всесвітній день водних ресурсів

22
березня

Всесвітній день метеорології

23
березня

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз

24
березня

День Служби безпеки України

25
березня

року; інформація висвітлена на
офіційному
веб-сайт
облдержадміністрації
проведено заходи 18 березня 2019
року; інформація висвітлена на
офіційному
веб-сайт
облдержадміністрації
проведено заходи 17 березня 2019
року; інформація висвітлена на
офіційному
веб-сайт
облдержадміністрації
проведено заходи 21 березня 2019
року; інформація висвітлена на
офіційному
веб-сайт
облдержадміністрації
проведено заходи 22 березня 2019
року;
інформація висвітлена на
офіційному
веб-сайт
облдержадміністрації
проведено заходи 23 березня 2019
року; інформація висвітлена на
офіційному
веб-сайт
облдержадміністрації
проведено заходи 24 березня 2019
року; інформація висвітлена на
офіційному
веб-сайт
облдержадміністрації
проведено заходи 25 березня 2019
року; інформація висвітлена на
офіційному
веб-сайт
облдержадміністрації

День Національної гвардії України

26
березня

Міжнародний день театру

27
березня

5
проведено заходи 26 березня 2019
року;
інформація висвітлена на
офіційному
веб-сайт
облдержадміністрації
проведено заходи 27 березня 2019
року;
інформація висвітлена на
офіційному
веб-сайт
облдержадміністрації

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

Засідання організаційного комітету з підготовки та проведення
Міжнародного інвестиційного форуму ,,Тернопільщина Invest –
2019”

2.

Візит голови облдержадміністрації у Державу Ізраїль

3.

Організація семінару-навчання щодо підвищення ефективності
електронних державних закупівель Prozorro

5 березня

4.

Семінар з соціальними партнерами на тему: „Організація
громадських робіт – ефективна форма тимчасової зайнятості
безробітних” (будинок праці, м.Тернопіль)
Бізнес-майстерня „Співпраця з Німеччиною: міфи та реальність”

6 березня

5.

6.

XV засідання українсько-польської Міжурядової Координаційної
Ради з питань міжрегіонального співробітництва (м.Тернопіль і
м.Збараж)

1 березня

3-6 березня

20 березня

21-22
березня

проведено 1 березня 2019 року
управлінням
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
проведено 3-6 березня 2019 року
управлінням
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
проведено 5 березня 2019 року
департаментом економічного розвитку
і торгівлі облдержадміністрації
проведено 6 березня 2019 року
Тернопільським обласним центром
зайнятості
проведено 20 березня 2019 року
департаментом економічного розвитку
і торгівлі облдержадміністрації
проведено 21-22 березня 2019 року
управлінням
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу

6
7.

Участь представників області у Міжнародній
„Na styku kultur” (м. Лодзь, Республіка Польща)

8.

Засідання відбіркового комітету за результатами проведення ІІ
конкурсного набору проектів за тематичною ціллю ,,Спадщина” в
рамках Програми прикордонного співробітництва ПольщаБілорусь-Україна 2014-2020 у Республіці Польща (м. Варшава,
Республіка Польща)
Організація регіонального тренінгу про презентацію нової
редакції Закону України „Про публічні закупівлі”

9.

виставці

10. Нарада з питання розроблення і затвердження плану
перспективного
розвитку
Тернопільської
області
на
2019-2021 роки
11. Нарада з питання впровадження нових державних будівельних
норм „Інклюзивність будівель і споруд”
12. Нарада з питання підготовки проекту змін до перспективного
плану територій громад області з урахуванням пропозицій, що
надійшли від органів місцевого самоврядування
13. Засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній державній
адміністрації
14. Засідання
регіональної
ради
підприємців
при
облдержадміністрації
15. 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
16. Засідання обласної міжвідомчої робочої групи з питань

22-24
березня
26 березня

26 березня
ІІ декада

ІІІ декада

ІІІ декада

ІІ декада

облдержадміністрації
вібдолось 22-24 березня 2019 року за
участь
управління
туризму
облдержадміністрації
проведено 26 березня 2019 року
управлінням
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
проведено 26 березня 2019 року
департаментом економічного розвитку
і торгівлі облдержадміністрації
проведено 14 березня 2019 року
управлінням
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації
проведено 22 березня 2019 року
управлінням
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації
проведено 26 березня 2019 року
управлінням
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації
перенесено

протягом
місяця
протягом
місяця

перенесено

І декада

проведено

перенесено

26

березня

2019

року

забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня
оплати праці та дотримання норм законодавства в частині
мінімальної заробітної плати
17. Наради щодо утримання вулично-дорожньої мережі області

7
департаментом соціального захисту
населення облдержадміністрації
щоп’ятниці

18. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
при
облдержадміністрації
надходженні
заяв
19. Засідання ради підтримки учасників антитерористичної операції при потребі
при обласній державній адміністрації
20. Засідання комісії по встановленню статусу учасника-добровольця при потребі
антитерористичної операції
21. Засідання обласної тристоронньої соціально-економічної ради
при потребі
22. Засідання комісії для підготовки висновку щодо доцільності при потребі
надання дозволів на право користування пільгами з
оподаткування

проведено 01,07,15,22 управлінням
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
не продилось
не продилось
не продилось
не продилось
проведено 26 березня 2019 року
департаментом соціального захисту
населення облдержадміністрації

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 організаційно-методичної допомоги органам місцевого
самоврядування з питань реформи місцевого самоврядування,

постійно
протягом
місяця

проведено управлінням з питань
управління
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації

протягом
місяця за
окремим
графіком
постійно
протягом

проведено управлінням з питань
управління
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації
проведено управлінням з питань
управління
містобудування
та

8

4.

децентралізації, територіальної організації влади та розроблення
пропозицій до проекту перспективного плану формування
територій громад області
Надання
організаційно-методичної
допомоги
об’єднаним
територіальним громадам області у питаннях підготовлення
проектів для участі у конкурсному відборі для фінансування у
2019 році за кошти державного фонду регіонального розвитку

місяця
постійно
протягом
місяця

архітектури облдержадміністрації
проведено управлінням з питань
управління
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації

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

2.

3.

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 в державному архіві Тернопільської області за 2018
рік

22 березня

проведено 22 березня 2019 року
засідання колегії державного архіву
області з розглядом наступних питань:
- 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 в
державному архіві Тернопільської
області за 2018 рік
Засідання колегії департаменту соціального захисту населення 28 березня
проведено 28 березня 2019 року
облдержадміністрації з порядком денним:
засідання
колегії
департаменту
- про підсумки роботи установ та закладів системи соціального
соціального
захисту
населення
захисту населення області у 2018 році
облдержадміністрації
з
розглядом
наступних питань:
- про підсумки роботи установ та
закладів системи соціального захисту
населення області у 2018 році
ІІ
декада
Засідання
колегії
управління
охорони
здоров’я
проведено 29 березня 2019 року
облдержадміністрації з порядком денним:
засідання колегії управління охорони

1) про виконання заходів галузевих програм та забезпечення
медичного обслуговування населення у Шумському районі;
2) про звіт керівників закладів охорони здоров’я Шумського
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

4.

Засідання колегії департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про підсумки роботи галузі рослинництва за 2018 рік та
завдання на 2019 рік;
2) про підсумки роботи галузі тваринництва за 2018 рік та
завдання на 2019 рік;
3)
про
програму
фінансової
підтримки
розвитку
агропромислового комплексу з державного та обласного
бюджетів на 2019 рік;
4) про стан виплати сільгоспвиробниками області орендної плати
за оренду земельних ділянок (паїв) у 2018 році, та розвиток
сільськогосподарської кооперації;
5) про стан розгляду звернень громадян та
виконавської
дисципліни в департаменті агропромислового розвитку
облдержадміністрації, організації виконання завдань, визначених
актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів
України, Міністерства аграрної політики України, голови

ІІ декада

9
здоров’я облдержадміністрації на базі
Шумської районної лікарні з розглядом
наступних питань:
1) про виконання заходів галузевих
програм та забезпечення медичного
обслуговування
населення
у
Шумському районі;
2) про звіт керівників закладів охорони
здоров’я Шумського 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
проведено 15 березня 2019 року
засідання
колегії
департаменту
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації
з
розглядом
наступних питань:
1) про підсумки роботи галузі
рослинництва за 2018 рік та завдання
на 2019 рік;
2) про підсумки роботи галузі
тваринництва за 2018 рік та завдання
на 2019 рік;
3) про програму фінансової підтримки
розвитку агропромислового комплексу
з державного та обласного бюджетів на
2019 рік;
4)
про
стан
виплати
сільгоспвиробниками області орендної

10
плати за оренду земельних ділянок
(паїв) у 2018 році, та розвиток
сільськогосподарської кооперації;
5) про стан розгляду звернень громадян
та
виконавської дисципліни в
департаменті
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації,
організації
виконання
завдань,
визначених актами і дорученнями
Президента
України,
Кабінету
Міністрів
України,
Міністерства
аграрної політики України, голови
облдержадміністрації

облдержадміністрації

1.
2.

VII. Робота з кадрами
Навчання працівників апарату облдержадміністрації
ІІІ 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):
- спеціалістів, відповідальних за організацію роботи
зверненнями громадян у районних державних адміністраціях;

із

- спеціалістів кадрових, юридичних служб, діловодів управлінь

11-15
березня

11-15

перенесено
Тернопільський регіональний центр
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ і організацій
проведено 11-15 березня 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 березня 2019 року в

агропромислового розвитку районних державних адміністрацій;

- працівників організаційних
державних адміністрацій;

відділів

апаратів

березня

районних

- працівників, відповідальних за ведення діловодства
структурних підрозділах обласної державної адміністрації;

12 березня

у

14 березня

- працівників виконавчих апаратів районних рад, виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення, об’єднаних
територіальних громад, які відповідають за ведення діловодства;

21 березня

- спеціалістів сільських, селищних та міських рад, рад об’єднаних
територіальних громад із земельних питань;

25-29
березня

11
приміщенні
Тернопільського
регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 12 березня 2019 року в
приміщенні
Тернопільського
регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 14 березня 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 березня 2019 року в
приміщенні
Тернопільського
регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 25-29 березня 2019 року в
приміщенні
Тернопільського
регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників

- працівників апаратів районних державних адміністрацій,
структурних підрозділів обласної державної адміністрації,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
об’єднаних територіальних громад, відповідальних за питання
оборонної роботи;

26 березня

- спеціалістів управлінь соціального захисту населення районних
державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад
міст обласного значення, відповідальних за ведення обліку справ
осіб з інвалідністю, які мають право на отримання транспортних
засобів

27 березня

12
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 26 березня 2019 року в
приміщенні
Тернопільського
регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 27 березня 2019 року в
приміщенні
Тернопільського
регіонального центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій

VIII. Питання для вивчення з наступним інформуванням голови та заступників голови облдержадміністрації
1.

2.

Проведення внутрішнього фінансового аудиту в департаменті
економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації
стосовно оцінки діяльності установи щодо ступання виконання і
досягнення цілей обласної програми розвитку малого і середнього
підприємництва на 2017 –2018 роки та ефективності
використання бюджетних коштів
Перевірка щодо реалізації державної політики у сфері культури в
Бучацькому районі

протягом
місяця

проведено сектором внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації;
за
результатами підготовлено аналітичну
довідку

19 березня

проведено 12 березня
управлінням
облдержадміністрації

2019 року
культури

IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформацій органам влади вищого рівня

13
у березні 2019 року
Назва документу

Дата
виконання
протягом
місяця

Відповідальний за подання інформації

№
з/п
1.

Доручення Президента України – 2

2.

Укази Президента України – 2

у процесі виконання – 2

3.

Плани організації виконання Указів Президента України – 1

у процесі виконання – 1

4.

Доручення Прем’єр-міністра України – 1

виконано вчасно

5.

Постанови Кабінету Міністрів України – 30

6.

Розпорядження Кабінету Міністрів України – 28

7.

Витяги з протоколів засідань Кабінету Міністрів України – 8

8.
9.
10.
11.

Закон України – 8
Плани організації підготовки проектів актів, необхідних для
забезпечення реалізації законів України – 2
Постанови Верховної Ради України – 7
Розпорядження голови облдержадміністрації – 17

виконано вчасно
– 24
несвоєчасно
– 2
у процесі виконання – 4
виконано вчасно
– 21
несвоєчасно
– 1
у процесі виконання – 6
виконано вчасно – 6
несвоєчасно
– 1
у процесі виконання – 1
виконано вчасно – 8
виконано вчасно
– 2

12.

Доручення голови облдержадміністрації

13.

Документи із грифом „Затвердження”

– 10
– 1

виконано вчасно

виконано вчасно
виконано вчасно
не виконано
виконано вчасно
не виконано
виконано вчасно

– 2

– 1

– 7
– 15
–2
–9
–1
– 1

14
14.

Протоколи відеонарад при голові облдержадміністрації – 4

Керівник апарату адміністрації

виконано вчасно
– 2
у процесі виконання – 2
Віталій СІКІРИНСЬКИЙ

