ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Тернопільської
обласної державної адміністрації
Степан БАРНА

№
заходу
в
плані

ЗВІТ
про виконання плану роботи Тернопільської обласної державної адміністрації
за квітень 2019 року
Заплановані заходи
Термін
Виконання запланованих заходів (місце
(відповідно до плану роботи)
виконання
проведення, фактична дата
(відповідно
проведення,
до плану)
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 розроблення (оновлення) містобудівної документації,
історико-архітектурних опорних планів населених пунктів
області, що занесені до Переліку історичних населених місць
України та хід реалізації обласної програми створення і ведення
містобудівного кадастру на 2018-2020 роки, затвердженої
рішенням обласної ради від 09 серпня 2018 р. № 1137;
2) про підготовку та проведення в області оздоровлення дітей
влітку 2019 року

24
квітня

перенесено

2
ІІ. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

ІІІ декада

проведено 16 квітня 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.

Всеукраїнська благодійна акція „Серце до Серця”

1-30 квітня

2.

Організація відправки дітей області на оздоровлення та
відпочинок ІІІ тематичної зміни в Український дитячий центр
„Молода Гвардія”

9 квітня

3.

Організація відправки дітей області на оздоровлення та
відпочинок ІІІ тематичної зміни у молодіжний дитячий центр
„Артек”

10 квітня

4.

Хресна дорога вулицями міста Тернополя,
Тернопільсько-Зборівською архиєпархією УГКЦ

14 квітня

організована

проведено 1-30 квітня 2019 року
управлінням
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації;
інформація
висвітлена на офіційному веб-сайті
облдержадміністрації
проведено 9 квітня 2019 року
управлінням
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації;
інформація
висвітлена на офіційному веб-сайті
облдержадміністрації
проведено 10 квітня 2019 року
управлінням
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації;
інформація
висвітлена на офіційному веб-сайті
облдержадміністрації
відбулась 14 квітня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
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5.
6.

7.

8.

9.

Міжнародна конференція на тему: „Духовно-моральне виховання 19-20 квітня перенесено
особистості: реалії та перспективи”
Заходи, пов’язані з 33-ми
роковинами Чорнобильської
26 квітня
відбулась 26 квітня 2019 року;
катастрофи
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
проведено 3-17 квітня 2019 року
управлінням
сім'ї
та
молоді
Благодійно-мистецька акція „Школа писанкарства. Намалюю
ІІ декада
облдержадміністрації;
інформація
писаночку!”
висвітлена на офіційному веб-сайті
облдержадміністрації
Всеукраїнська теренова гра „Гурби –Антонівці”
30 квітня
проведено 30 квітня 2019 року
управлінням
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації;
інформація
висвітлена на офіційному веб-сайті
облдержадміністрації
Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят:
Благовіщеня Пречистої Діви Марії
7 квітня
відбулись заходи 7 квітня 2019року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
Всесвітній день здоров’я
7 квітня
проведено заходи 7 квітня 2019року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів
11 квітня
проведено заходи 11квітня 2019року
День пожежної охорони
17 квітня
проведено заходи 17 квітня 2019року
Міжнародний день пам’яток і визначних місць
18 квітня
проведено заходи 18 квітня 2019року
В’їзд Господній в Єрусалим. Вербна неділя
21 квітня
відбулись заходи 21 квітня 2019рок;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
Всесвітній день книги та авторського права
23 квітня
проведено заходи 23 квітня 2019року
День Чорнобильської трагедії
26 квітня
проведено заходи 26 квітня 2019року;
інформація висвітлена на офіційному

4
День охорони праці
Воскресіння Христове. Великдень

26 квітня
28 квітня

веб-сайті облдержадміністрації
проведено заходи 26 квітня 2019року
відбулись заходи 28 квітня 2019року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації

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

Участь у Міжнародній виставці ,,Hannover Messe 2019” з метою
налагодження контактів з німецькими та світовими партнерами і
замовниками в м. Ганновер (Федеративна Республіка Німеччина)

2.

Засідання робочої групи з питань функціонування ринку
пасажирських перевезень в області

3.

Семінар на тему: ,,Розвиток територій, як запорука успіху та
економічного зростання”

4.

Участь у IV Міжнародній форум-виставці ділових контактів
“БРЕСТ 2019” у м. Брест (Республіка Білорусь)

5.

Участь у 5-му засіданні Спільного Моніторингового Комітету
Програми транскордонного співробітництва Польща-БілорусьУкраїна 2014-2020 у смт Мір Гродненської області (Республіка
Білорусь)
Засідання конкурсного комітету з визначення перевізників на
право здійснювати пасажирські перевезення на автомобільних
маршрутах загального користування

6.

1-3 квітня

проведено 1-3 квітня 2019 року
управлінням
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
5 квітня
проведено 5 квітня 2019 року
управлінням регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
9 квітня
проведено 09 квітня 2019 року
управлінням
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
11-12 квітня проведено 11- 12 квітня 2019 року
управлінням
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
17 квітня
проведено 17 квітня 2019 року
управлінням
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
18 квітня
проведено 18 квітня 2019 року
управлінням регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
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Нарада з питання організації роботи міжвідомчої регіональної
робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративнотериторіального устрою базового та районного рівнів
Тернопільської області
8. Засідання робочої групи з розроблення проектів Стратегії
розвитку Тернопільської області на 2021-2027 роки та плану
заходів з її реалізації у 2021-2023 роках
9. Засідання громадської ради при облдержадміністрації
10. Засідання ради церков при обласній державній адміністрації
7.

11. Нарада з питання підготовки заходів щодо змін до програми
кредитування
молодіжного
житлового
будівництва
в
Тернопільській області на 2018-2022 роки
12. Візит представників Мазовецької Польської Скаутської Асоціації
ім. Владислава Бронівського з метою обговорення плану заходів
на ІІІ квартал 2019 року
13. Засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній державній
адміністрації
14. Нарада з питання підготовки проекту змін до перспективного
плану територій громад області з урахуванням пропозицій, що
надійшли від органів місцевого самоврядування
15. Засідання обласної міжвідомчої координаційної ради з питань
сім’ї, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми

16. Засідання обласної міжвідомчої координаційної ради з питань
національно-патріотичного виховання

І декада

І-ІІ декада

господарства облдержадміністрації
проведено 9 квітня 2019 року
управлінням
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації

ІІ декада

проведено 4 квітня 2019 року
департаментом економічного розвитку
і торгівлі облдержадміністрації
перенесено
проведено 15 квітня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
проведено 17 квітня 2019 року
департаментом економічного розвитку
і торгівлі облдержадміністрації
перенесено

ІІ декада

перенесено

ІІІ декада

проведено 23 квітня 2019 року
департаментом економічного розвитку
і торгівлі облдержадміністрації
проведено 22 квітня 2019 року
управлінням
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації;
інформація
висвітлена на офіційному веб-сайті
облдержадміністрації
проведено 25 квітня 2019 року
управлінням
сім'ї
та
молоді

ІІ декада
ІІ декада
ІІ декада

ІІІ декада

ІІІ декада

17. Наради щодо утримання вулично-дорожньої мережі області

щоп’ятниці

18. Засідання регіональної ради підприємців при обласній державній
протягом
адміністрації
місяця
19. 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
20. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
при
обласній державній адміністрації
надходженні
заяв
21. Засідання ради підтримки учасників антитерористичної операції при потребі
при обласній державній адміністрації
22. Засідання комісії по встановленню статусу учасника-добровольця при потребі
антитерористичної операції
23. Засідання комісії для підготовки висновку щодо доцільності при потребі
надання дозволів на право користування пільгами з
оподаткування
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облдержадміністрації;
інформація
висвітлена на офіційному веб-сайті
облдержадміністрації
проведено
протягом
місяця
управлінням регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
перенесено
проведено 18 квітня 2019 року
департаментом економічного розвитку
і торгівлі облдержадміністрації
проведено 3 квітня 2019 року
департаментом соціального захисту
населення облдержадміністрації
не проводилась
не проводилась
не проводилась

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

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

протягом
місяця за
окремим
графіком

проведено
протягом
місяця
управлінням
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації

2.

3.

4.

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
Надання
організаційно-методичної
допомоги
об’єднаним
територіальним громадам області з питань підготовки проектів
для участі у конкурсному відборі для фінансування у 2019 році за
кошти державного фонду регіонального розвитку
Перевірка роботи та надання методичної допомоги службам у
справах дітей Тернопільської міської ради, Тернопільської
райдержадміністрації, Зборівської, Бучацької і Монастириської
об’єднаних територіальних громад

протягом
місяця
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проведено
протягом
місяця
управлінням
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації

протягом
місяця

проведено
протягом
місяця
управлінням
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації

протягом
місяця

проведено службою у справах дітей
облдержадміністрації; за результатами
підготовлено аналітичну довідку

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

11 квітня

2.

Засідання колегії державного архіву області з порядком денним:
- про стан пожежної безпеки та дотримання вимог з охорони праці

18 квітня

проведено 11 квітня 2019 року
засідання
колегії
департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації:
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
перенесено
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3.

в державному архіві Тернопільської області
Засідання колегії
управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації з порядком денним:
1) про виконання плану основних заходів цивільного захисту у І
кварталі 2019 року та визначення основних завдань у сфері
цивільного захисту на ІІ квартал 2019 року;
2) про планування та проведення евакуаційних заходів,
визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12
грудня 2018 р. № 1000-рт, організацію виконання евакуаційних
заходів в області на особливий період;
3) про підсумки аналізу проходження навчання керівного складу в
навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Тернопільської області у І кварталі 2019 року та
завдання на ІІ квартал 2019 року;
4) про стан виконавської дисципліни з реалізації завдань,
визначених нормативно-правовими актами Президента України,
Кабінету Міністрів України і розпорядчими документами голови
обласної державної адміністрації, та про стан розгляду звернень
громадян у І кварталі 2019 року

ІІ декада

проведено 18 квітня 2019 року
управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації:
1) про виконання плану основних
заходів цивільного захисту у І кварталі
2019 року та визначення основних
завдань у сфері цивільного захисту на
ІІ квартал 2019 року;
2) про планування та проведення
евакуаційних
заходів,
визначених
розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 12 грудня 2018 р. № 1000рт,
організацію
виконання
евакуаційних заходів в області на
особливий період;
3) про підсумки аналізу проходження
навчання
керівного
складу
в
навчально-методичному
центрі
цивільного
захисту
та
безпеки
життєдіяльності Тернопільської області
у І кварталі 2019 року та завдання на ІІ
квартал 2019 року;
4) про стан виконавської дисципліни з
реалізації
завдань,
визначених
нормативно-правовими
актами
Президента
України,
Кабінету
Міністрів України і розпорядчими
документами
голови
обласної
державної адміністрації, та про стан
розгляду звернень громадян у І
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4.

Засідання колегії управління освіти і науки облдержадміністрації
з порядком денним:
1) про підсумки проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році, участі
учнівської та студентської молоді в предметних конкурсах;
2) про стан виконавської дисципліни в освітніх закладах області
щодо реалізації завдань, визначених нормативно-правовими
актами Президента України, Кабінету Міністрів України,
розпорядчими документами голови обласної державної
адміністрації та управління освіти і науки облдержадміністрації

ІІ декада

5.

Засідання
колегії
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про підсумки роботи закладів охорони здоров’я області
за І квартал 2019 року;
2) про стан імунопрофілактики дитячого населення області.
Виконання наказів Міністерства охорони здоров’я України від
11.08.2014
№
551
„Про
удосконалення
проведення
профілактичних щеплень в Україні” та від 18.05.2018 № 947 „Про
внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні”;
3) про придбання сучасного медичного обладнання відповідно до
наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13.05.2009 №
334 та забезпечення не знижувальним запасом лікарських засобів,

ІІІ декада

кварталі 2019 року
проведено 15 квітня 2019 року
управлінням
освіти
і
науки
облдержадміністрації:
1)
про
підсумки
проведення
Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів у 2018/2019
навчальному році, участі учнівської та
студентської молоді в предметних
конкурсах;
2) про стан виконавської дисципліни в
освітніх закладах
області щодо
реалізації
завдань,
визначених
нормативно-правовими
актами
Президента
України,
Кабінету
Міністрів
України,
розпорядчими
документами
голови
обласної
державної адміністрації та управління
освіти і науки облдержадміністрації
проведено 24 квітня 2019 року
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації:
1) про підсумки роботи закладів
охорони здоров’я області за І квартал
2019 року;
2) про
стан імунопрофілактики
дитячого населення області. Виконання
наказів Міністерства охорони здоров’я
України від 11.08.2014 № 551
„Про
удосконалення
проведення
профілактичних щеплень в Україні” та
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від 18.05.2018 № 947 „Про внесення
змін до Календаря профілактичних
щеплень в Україні”;
3) про придбання сучасного медичного
обладнання відповідно до наказу
Міністерства
охорони
здоров’я
України від 13.05.2009 № 334 та
забезпечення не знижувальним запасом
лікарських
засобів,
розхідних
матеріалів відділень анестезіології та
інтенсивної терапії;
4) про організацію надання допомоги
та маршрут пацієнта з гострим
коронарним
синдромом
у
Тернопільській області;
5) про звіт керівників закладів охорони
здоров’я Бережанського і Зборівського,
Борщівського районів щодо стану
виконання плану заходів з реалізації
Концепції
реформи
фінансування
системи охорони здоров’я області за
2018 рік та перспективи розвитку у
2019 році

розхідних матеріалів відділень анестезіології та інтенсивної
терапії;
4) про організацію надання допомоги та маршрут пацієнта з
гострим коронарним синдромом у Тернопільській області;
5) про звіт керівників закладів охорони здоров’я Бережанського і
Зборівського, Борщівського районів щодо стану виконання плану
заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи
охорони здоров’я області за 2018 рік та перспективи розвитку у
2019 році

VII. Робота з кадрами
1.
2.

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

ІІІ декада

перенесено
Тернопільський регіональний центр
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування,
державних
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- спеціалістів, відповідальних за організацію роботи із
зверненнями громадян у районних державних адміністраціях;
- спеціалістів кадрових, юридичних служб, діловодів управлінь
агропромислового розвитку районних державних адміністрацій;
- спеціалістів сільських, селищних та міських рад, рад об’єднаних
територіальних громад із земельних питань;
- секретарів сільських, селищних, міських рад;

3 квітня

підприємств, установ і організацій
перенесено

3 квітня

перенесено

4 квітня

перенесено

8-4 квітня

- спеціалістів, відповідальних за організацію роботи із
зверненнями громадян у структурних підрозділах обласної
державної адміністрації;

8-12 квітня

- 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;

9 квітня

- начальників відділів з питань призначення державних допомог
управлінь соціального захисту населення районних державних
адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст обласного

11 квітня

проведено 8-12 квітня 2019 року в
приміщенні
Тернопільський
регіональний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 8-12 квітня 2019 року в
приміщенні
Тернопільський
регіональний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 9 квітня 2019 року в
приміщенні
Тернопільський
регіональний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 11 квітня 2019 року в
приміщенні
Тернопільський
регіональний центр перепідготовки та

значення;

- спеціалістів виконавчих апаратів районних рад, виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення, об’єднаних
територіальних громад, які відповідають за питання кадрової
роботи;

16 квітня

- юрисконсультів, спеціалістів органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій області;
- працівників (начальників відділів, секторів та головних
спеціалістів) районних державних адміністрацій, обласної
державної адміністрації та виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, відповідальних за мобілізаційну та режимносекретну роботу;

17 квітня

керівників
відділів
(секторів)
охорони
райдержадміністрацій та спеціалістів управління
здоров’я обласної державної адміністрації;

здоров’я
охорони

18 квітня

- керівників та спеціалістів районних державних адміністрацій з
питань цивільного захисту населення, працівників управління з
питань цивільного захисту населення обласної державної
адміністрації, виконавчих комітетів міських рад міст обласного

18 квітня

17 квітня
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підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
Проведено 16 квітня 2019 року в
приміщенні
Тернопільський
регіональний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
перенесено
проведено 17 квітня 2019 року в
приміщенні
Тернопільський
регіональний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 18 квітня 2019 року в
приміщенні
Тернопільський
регіональний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 18 квітня 2019 року в
приміщенні
Тернопільський
регіональний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників

значення;
- спеціалістів з питань соціальної
територіальних громад області

роботи

об’єднаних

22 квітня
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органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 22 квітня 2019 року в
приміщенні
Тернопільський
регіональний центр 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.

Проведення внутрішнього аудиту в Підволочиській районній
державній адміністрації щодо дотримання актів законодавства,
процедур управління державним майном, законності витрачення
бюджетних коштів, якості і достовірності фінансової та
бюджетної звітності, ведення бухгалтерського обліку на
відповідність законодавству

протягом
місяця

проведено сектором внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації;
за
результатами підготовлено аналітичну
довідку

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

№
з/п
1.

Доручення Президента України – 3

2.

Укази Президента України – 14

3.

Плани організації виконання Указів Президента України – 2

Дата
виконання
протягом
місяця

Відповідальний за подання інформації
виконано вчасно – 3
виконано вчасно – 10
у процесі виконання – 4
виконано вчасно – 2

14
4.

Розпорядження Президента України

–1

виконано вчасно

– 1

5.

Доручення Прем’єр-міністра України – 1

виконано вчасно

– 1

6.

Постанови Кабінету Міністрів України – 35

7.

Розпорядження Кабінету Міністрів України – 36

8.

Витяги з протоколів засідань Кабінету Міністрів України – 11

9.

Закон України

виконано вчасно
– 28
несвоєчасно
– 2
у процесі виконання – 5
виконано вчасно
– 32
несвоєчасно
– 1
у процесі виконання – 3
виконано вчасно – 8
у процесі виконання – 3
виконано вчасно –8

10.
11.

Плани організації підготовки проектів актів, необхідних для
забезпечення реалізації законів України – 1
Розпорядження голови облдержадміністрації – 49

12.

Доручення голови облдержадміністрації – 21

13.
14.

Документи із грифом „Затвердження” – 2
Протоколи відеонарад при голові облдержадміністрації – 4

–8

Тимчасово виконувач
керівника апарату адміністрації
Мирослав Якимів
Ольга Вовк

виконано вчасно

– 1

виконано вчасно
не виконано
виконано вчасно

– 49
–
– 21

виконано вчасно
– 2
виконано вчасно
– 3
у процесі виконання – 1
Олександра БРКОВА

