Тимчасово виконувач обов’язків голови
Тернопільської обласної державної
адміністрації
Іван КРИСАК
ЗВІТ
про виконання плану роботи Тернопільської обласної державної адміністрації за вересень 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 готовність житлово-комунального господарства та
соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період
2019/2020 року.
2. Про розгляд звіту Рахункової Палати України
„Про результати аудиту ефективності використання субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам ”.

25
вересня

2 жовтня 2019 року проведено засідання
колегії обласної державної адміністрації
під головуванням тимчасово виконувача
обов’язків голови обласної державної
адміністрації І.Б.КРИСАКА з порядком
денним: 1. Про готовність житловокомунального господарства та соціальної
сфери області до роботи в осінньо-
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3. Про підсумки літнього оздоровлення у 2019 році.

зимовий період 2019/2020 року. 2. Про
створення
і
розвиток
сільськогосподарських кооперативів у
районах
області.
3. Про підсумки
літнього оздоровлення у 2019 році.
Інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації.

ІІ. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

ІI
декада

проведено 17 вересня 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.

2.

Книжково-ілюстративна виставка „Стежка до дитячих
сердець” до 50-річчя книги Василя Сухомлинського
„Серце віддаю дітям”
Нарада щодо проведення заходів з відзначення 75-х роковин
початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння,
Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної
Бойківщини у 1944-1951 роках

2 вересня
3 вересня

проведено 2 вересня 2019 року
управлінням
культури
обласної
державної адміністрації
проведено 3 вересня 2019 року
управлінням з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
обласної державної адміністрації
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3.

4.

5.

6.

7.

Організація відправки дітей області на оздоровлення та
відпочинок ІХ тематичної зміни в український дитячий
центр „Молода Гвардія”
Українсько-польський
літературно-мистецький
форум
„Діалог двох культур”, присвячений 210-й річниці з дня
народження Юліуша Словацького
Обласні змагання з Firefighter's Combat Challenge

Книжково-ілюстративна виставка „Іван Котляревський корифей української літератури” до 250-річчя від дня
народження Івана Котляревського
Відкриття концертного сезону в рамках 80-річчя
Тернопільської обласної філармонії, концерт академічного
симфонічного оркестру Тернопільської обласної філармонії

8.

Міжнародні велосипедні перегони присвячені
Володимира Філіпенка м. Тернопіль

9.

Обласні змагання ,,Найкраща сільська спортивна громада
Тернопільщини”, присвячені Дню фізичної культури та
спорту с. Великі Гаї Тернопільського району
XII Всеукраїнський фольклорно-мистецький фестиваль
„Борщівська вишиванка”

10.

11.

пам’яті

XIX Регіональний фестиваль стрілецької, повстанської та
сучасної патріотичної пісні „Дзвони Лисоні”

4 вересня

проведено 4 вересня 2019 року
управлінням
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
4-7 вересня проведено 4-7 вересня 2019 року
управлінням
культури
обласної
державної адміністрації
5 вересня
проведено 5 вересня 2019 року
Управлінням Державної служби України
з
надзвичайних
ситуацій
у
Тернопільській області
5 вересня
проведено 5 вересня 2019 року
управлінням
культури
обласної
державної адміністрації
5 вересня
проведено 5 вересня управлінням
культури
обласної
державної
адміністрації
5 - 8 вересня проведено 5 – 8 вересня 2019 року
управлінням фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
7 – 8 вересня проведено 7 – 8 вересня 2019 року
управлінням фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
7-8 вересня проведено 5 – 8 вересня 2019 року
управлінням
культури
обласної
державної адміністрації
8 вересня
проведено
8 вересня 2019 року
управлінням
культури
обласної
державної адміністрації
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12.

Проведення свята замку в с. Підзамочок Бучацького району

8 вересня

13.

Організація
відпочинку
групи
дітей
із
сімей
військовослужбовців Тернопільської області, батьки яких є
учасниками антитерористичної операції та операції
об’єднаних сил, у Турецькій Республіці
Чемпіонат області з легкої атлетики серед ДЮСШ
присвячений Дню фізичної культури та спорту у
м. Хоростків Гусятинського району
Проведення свята замку м. Кременець

11-22
вересня

14.

15.

13-14
вересня
14 вересня

Чемпіонат Тернопільської області з літнього біатлону
присвячений Дню фізичної культури та спорту, у
с. Підгороднє Тернопільського району
Проща до Дня рятівника у Марійський духовний центр
с. Зарваниця Теребовлянського району

14 - 15
вересня

17.

XVIІ Всеукраїнський фестиваль „Тернопільські театральні
вечори. Дебют”

15-22
вересня

18.

Нарада щодо проведення XI Всеукраїнського військового
паломництва до чудотворної ікони Зарваницької Божої
Матері

16 вересня

19.

Година спілкування „Білий голуб миру, не забудь про
Україну” до Міжнародного дня миру

20 вересня

16.

15
вересня

проведено 8 вересня 2019 року
управлінням
культури
обласної
державної адміністрації
проведено 11 – 22 вересня 2019 року
управлінням
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
проведено 13 – 14 вересня 2019 року
управлінням фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
проведено 14 вересня 2019 року
управлінням
культури
обласної
державної адміністрації
проведено 14-15 вересня 2019 року
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
проведено 15 вересня 2019 року
Управлінням Державної служби України
з
надзвичайних
ситуацій
у
Тернопільській області
проведено 15 –22 вересня 2019 року
управлінням
культури
обласної
державної адміністрації
проведено 16 вересня 2019 року
управлінням з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
обласної державної адміністрації
проведено 20 вересня 2019 року
управлінням
культури
обласної
державної адміністрації

5

XI Всеукраїнське військове паломництво в Марійський
духовний центр с. Зарваниця Теребовлянського району

21
вересня

Особистий чемпіонат області з важкої атлетики серед
кадетів
2004 року народження і молоді, присвячений
Дню фізичної культури та спорту, у м. Хоростків
Гусятинського району
Проведення свята замку в м. Бережани

21-22
вересня
22 вересня

22.

Організація та проведення змагань „Пригодницькі перегони
„Терен” у Монастириському районі

28-30
вересня

23.

Проща освітян Тернопільщини в Марійський духовний
центр с. Зарваниця Теребовлянського району

29
вересня

24.

Організація та проведення „Scientific Fun – Наукові пікніки
у м. Заліщики”

25.

Організація та проведення „Scientific Fun – Наукові пікніки”
у м. Бучач”

26.

Організація та проведення „Scientific Fun – Наукові пікніки”
в м. Бережани
Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят:

ІІ декада

День знань

1
вересня

20.

21.

27.

І декада
І декада

проведено 21 вересня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
проведено 21-22 вересня 2019 року
управлінням фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
проведено 22 вересня 2019 року
управлінням
культури
обласної
державної адміністрації
проведено 28-30 вересня 2019 року
управлінням
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
проведено 29 вересня 2019 року
управлінням
освіти
і
науки
облдержадміністрації
проведено 14 вересня 2019 року
управлінням
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
проведено 21-22 вересня 2019 року
управлінням
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
перенесено

проведено заходи 1 вересня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
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День підприємця України

1
вересня

День закінчення Другої світової війни

2
вересня

День нотаріату

2
вересня

XI Всеукраїнський фолькльорно – мистецький фестиваль
„Борщівська вишиванка”

7-8
вересня

Четверта річниця створення 44 окремої артилерійської
бригади

9
вересня

День фізичної культури і спорту України

11
вересня

День працівників лісу

15
вересня

День рятівника

17
вересня

Міжнародний день миру

21
вересня

День фармацевтичного працівника України

21
вересня

проведено заходи 1 вересня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
проведено заходи 1 вересня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
проведено заходи 2 вересня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
проведено заходи 7-8 вересня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
проведено заходи 9 вересня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
проведено заходи 11 вересня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
проведено заходи 15 вересня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
проведено заходи 15 вересня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
проведено заходи 21 вересня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
проведено заходи 21 вересня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
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Всесвітній день туризму

27
вересня

День пам’яті трагедії Бабиного Яру

29
вересня

Всеукраїнський день бібліотек

30
вересня

проведено заходи 27 вересня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
проведено заходи 29 вересня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації
проведено заходи 30 вересня 2019 року;
інформація висвітлена на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації

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

Участь у 29-му Економічному форумі у м. Криниця-Здруй
Малопольського воєводства Республіки Польща

2-5 вересня

2.

Навчальний семінар з питань проведення другого
конкурсного відбору проєктів регіонального розвитку, які
реалізуються за рахунок коштів Європейського Союзу
Нарада
з
головними
зоотехніками
управлінь
агропромислового розвитку райдержадміністрацій з питань
стану тваринницької галузі

4 вересня

3.

4.

Участь у форумі готельно-розважального бізнесу „HoReCa
SHOW” (м. Львів)

4 вересня

5-7 вересня

2-5 вересня 2019 року делегація з області
взяла участь
29-му Економічному
форумі
у
м.
Криниця-Здруй
Малопольського воєводства Республіки
Польща
проведено 4 вересня 2019 року
департаментом економічного розвитку і
торгівлі обласної державної адміністрації
проведено 4 вересня 2019 року
департаментом
агропромислового
розвитку
обласної
державної
адміністрації
проведено 5-7 вересня 2019 року
управлінням туризму обласної державної
адміністрації
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6.

Засідання робочої групи з розроблення проєктів Стратегії
розвитку Тернопільської області на 2021-2027 роки та плану
заходів з її реалізації у 2021-2023 роках
Участь у V LvivEco Forum'19 у місті Львів

7.

Засідання експертно-перевірної комісії

8.

Участь у VIII Конгресі Ініціатив Східної Європи м. Люблін
(Республіка Польща)

9.

Науково–практична конференція „Інновації – в практику
сімейного лікаря”

25 вересня

10.

Круглий стіл з питань розвитку туризму в обєднаних
територіальних громадах

25-26
вересня

11. VII науковий симпозіум „Імунопатологія при захворюваннях
органів дихання і травлення. Міжнародна пульмонологічна
школа”
12. 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

26-27
вересня

5.

10 вересня

12-13
вересня

13, 27
вересня
23-24
вересня

І декада

проведено 10 вересня 2019 року
департаментом економічного розвитку і
торгівлі обласної державної адміністрації
проведено 13 вересня 2019 року
управлінням
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
обласної державної адміністрації
проведено 13, 27 вересня 2019 року
Державним архівом області
делегація області взяла участь 23-24
вересня у VIII Конгресі Ініціатив Східної
Європи м. Люблін
(Республіка Польща)
проведено 25 вересня 2019 року
управлінням охорони здоров’я обласної
державної адміністрації
проведено 25-26 вересня 2019 року
управлінням туризму обласної державної
адміністрації
проведено 26-27 вересня 2019 року
управлінням охорони здоров’я обласної
державної адміністрації
проведено 10 вересня 2019 року
управлінням
містобудування
та
архітектури
обласної
державної
адміністрації
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13. Візит офіційної делегації області у провінцію Чанаккале з
метою представлення економічного, туристичного та
культурного потенціалу області. Підписання Угоди про
співпрацю між обласною державною адміністрацією та
провінцією Чанаккале (Турецька Республіка)
14. Нарада з питань сучасної технології посіву озимих зернових
культур під урожай 2019 року

ІІ декада

перенесено

ІІ декада

15. Нарада з питання розроблення проєкту програми
забезпечення доступності осіб з інвалідністю до об’єктів
житлового та громадського призначення на 2020-2024 роки

ІІ декада

16. Нарада з питання стану виконання рішення Тернопільської
обласної ради від 04.06.2019 № 1387 щодо оформлення
інвентарних справ, документації із землеустрою, паспортів
об’єктів культурної спадщини державного значення, які
перебувають на балансі управління містобудування та
архітектури облдержадміністрації
17. Нарада щодо утримання вулично-дорожньої мережі області

III декада

проведено 19 вересня 2019 року
департаментом
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
проведено 18 вересня 2019 року
управлінням
містобудування
та
архітектури
обласної
державної
адміністрації
проведено 25 вересня 2019 року
управлінням
містобудування
та
архітектури
обласної
державної
адміністрації

щоп’ятниці

проведено 6,13,20,27 вересня 2019 року
управлінням регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
18. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
при
проведено 10,16 вересня 2019 року
облдержадміністрації
надходженні департаментом
соціального
захисту
заяв
населення облдержадміністрації
19. Засідання ради підтримки учасників антитерористичної
за
не проводилось
операції при обласній державній адміністрації
дорученням
голови
облдержадмі
ністрації
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20. Засідання комісії зі встановлення статусу учасника- за потребою
добровольця антитерористичної операції
21. Засідання регіональної комісії з визначення статусу осіб, які
при
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших надходженні
категорій громадян
документів
22. Засідання комісії облдержадміністрації з визначення даних
за
про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження надходжен
у 1986-1990 роках
ням
документів
23. Виїзні дні прийому громадян головою облдержадміністрації і
протягом
його заступниками ( згідно з окремим графіком)
місяця

24.

25.

26.
27.

не проводилось
проведено 4 вересня 2019 року
департаментом
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
не проводилось

проведено
відділом
роботи
із
зверненнями
громадян
апарату
облдержадміністрації
( згідно з
окремим графіком)
,,Гаряча
лінія”
жителів
області
з
керівництвом
протягом
проведено
відділом
роботи
із
облдержадміністрації (згідно з окремим графіком)
місяця
зверненнями
громадян
апарату
облдержадміністрації
( згідно з
окремим графіком)
по мірі
проведено 11 вересня 2019 року
Засідання ліцензійних комісій з питань видачі ліцензій на
поступлення управлінням
житлово-комунального
провадження господарської діяльності з теплопостачання,
господарства
та
енергозбереження
водопостачання і водовідведення суб’єктами господарювання
облдержадміністрації
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
проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
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V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

2.

3.

4.

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 реалізації 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, децентралізації, територіальної організації
влади та розроблення пропозицій до проєкту перспективного
плану формування територій громад області
Виїзди бригад обласних спеціалістів у райони області для
огляду постраждалого населення 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
охорони здоров’я обласної державної
адміністрації

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

Засідання колегії департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про підсумки збирання ранніх зернових та зернобобових
культур у сільськогосподарських підприємствах області та
завдання щодо проведення посіву озимих культур під урожай
2020 року.
2. Про забезпечення цукрової галузі області сировиною та
готовність заводів до сезону цукровиробництва у 2019 році.

ІІІ декада

проведено засідання колегії 19 вересня
2019
року
департаментом
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про підсумки збирання ранніх
зернових та зернобобових культур у
сільськогосподарських
підприємствах
області та завдання щодо проведення
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3. Про створення і розвиток сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів у районах Тернопільської
області за перше півріччя 2019 року.
4. Про стан виконавської дисципліни в департаменті
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації
за
перше півріччя 2019 року.

2.

Засідання колегії
Державного архіву області з порядком
денним:
1. Про виконання рекомендацій, наданих під час комплексних
перевірок
в
архівних
відділах
Збаразької
райдержадміністрації та Тернопільської міської ради.
2. Про організацію роботи державного архіву Тернопільської
області та архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій
зі зверненнями громадян.

23 вересня

3.

Засідання колегії управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації з порядком денним:
- про впровадження розроблення проєкту програми
забезпечення доступності осіб з інвалідністю до об’єктів
житлового та громадського призначення на 2020-2024 роки

27 вересня

посіву озимих культур під урожай 2020
року.
2. Про забезпечення цукрової галузі
області сировиною та готовність заводів
до сезону цукровиробництва у 2019 році.
3.
Про
створення
і
розвиток
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів у районах Тернопільської
області за перше півріччя 2019 року.
4. Про стан виконавської дисципліни в
департаменті агропромислового розвитку
облдержадміністрації за
перше
півріччя 2019 року.
проведено засідання колегії 24 вересня
2019 року Державним архівом області з
порядком денним:
1. Про виконання рекомендацій, наданих
під час комплексних перевірок в архівних
відділах Збаразької райдержадміністрації
та Тернопільської міської ради.
2. Про організацію роботи державного
архіву Тернопільської області та архівних
відділів (секторів) райдержадміністрацій
зі зверненнями громадян.
проведено засідання колегії 27 вересня
2019 року управлінням містобудування
та архітектури облдержадміністрації з
порядком денним:
- про впровадження розроблення проєкту
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4.

Засідання колегії управління з питань цивільного захисту
населення з порядком денним:
1. Про виконання плану основних заходів цивільного захисту
у першому півріччі 2019 року та визначення основних
завдань у сфері цивільного захисту на ІV квартал 2019 року.
2. Про організацію виконання евакуаційних заходів в області
на особливий період, визначених розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 12.12.2018 № 1000-р.
3. Аналіз проходження навчання керівного складу на
навчально-методичному центрі цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності Тернопільської області у І півріччі
та завдання на ІІ півріччя 2019 року.
4. Про стан виконавської дисципліни з реалізації завдань,
визначених нормативно-правовими актами Президента
України, Кабінету Міністрів України та розпорядчими
документами голови обласної державної адміністрації, про
стан розгляду звернень громадян у І півріччі 2019 року.

ІІІ декада

програми забезпечення доступності осіб з
інвалідністю до об’єктів житлового та
громадського призначення на 2020-2024
роки
проведено засідання колегії 26 вересня
2019 року управлінням з питань
цивільного
захисту
населення
облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про виконання плану основних заходів
цивільного захисту у першому півріччі
2019 року та визначення основних
завдань у сфері цивільного захисту на ІV
квартал 2019 року. 2. Про організацію
виконання евакуаційних заходів в області
на
особливий
період,
визначених
розпорядженням Кабінету
Міністрів
України
від 12.12.2018
№ 1000-р.
3.
Аналіз
проходження
навчання
керівного
складу
на
навчальнометодичному центрі цивільного захисту
та
безпеки
життєдіяльності
Тернопільської області у І півріччі та
завдання на ІІ півріччя 2019 року. 4. Про
стан виконавської дисципліни з реалізації
завдань,
визначених
нормативноправовими актами Президента України,
Кабінету
Міністрів
України
та
розпорядчими
документами
голови
обласної державної адміністрації, про
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III декада

5.

Виїзне засідання колегії управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження облдержадміністрації у
місті Заліщики з порядком денним:
1.
Про
стан
житлово-комунального
господарства
Борщівського, Бучацького, Гусятинського, Заліщицького,
Монастирського, Чортківськогорайонівта підготовка до
опалювального періоду 2019/2020 року.
2. Про роздрібний ринок електричної енергії України:
функціонування, виклики, проблеми та шляхи їх виконання.
3. Про фінансово-економічний стан підприємств житловокомунального господарства Борщівського, Бучацького,
Гусятинського,
Заліщицького,
Монастирського,
Чортківського районів та оплату споживачів за житловокомунальні послуги.
4. Про стан розгляду звернень громадян та стан виконавської
дисципліни.

стан розгляду звернень громадян у І
півріччі 2019 року.
Проведено 18 вересня 2019 року виїзне
засідання колегії управління житловокомунального
господарства
та
енергозбереження облдержадміністрації
у місті Заліщики з порядком денним:
1. Про стан житлово-комунального
господарства Борщівського, Бучацького,
Гусятинського,
Заліщицького,
Монастирського, Чортківськогорайонівта
підготовка до опалювального періоду
2019/2020 року.
2. Про роздрібний ринок електричної
енергії
України:
функціонування,
виклики, проблеми та шляхи їх
виконання.
3.
Про фінансово-економічний стан
підприємств
житлово-комунального
господарства Борщівського, Бучацького,
Гусятинського,
Заліщицького,
Монастирського, Чортківського районів
та оплату споживачів за житловокомунальні послуги.
4. Про стан розгляду звернень громадян
та стан виконавської дисципліни.
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VII. Робота з кадрами
1.

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

2.

- керівників,
адміністрації;

3.

керівників,
спеціалістів
райдержадміністрацій
та
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
об’єднаних територіальних громад,
у функціональні
обов’язки яких входить координація роботи підприємств та
установ транспортної та дорожньої інфраструктури;

19 вересня

4.

- працівників Головного управління статистики у
Тернопільській області (з питань державної служби та
державного управління);

19 вересня

спеціалістів

апарату

обласної

державної

11-12
вересня

Тернопільський
регіональний
центр
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій
проведено 11-12 вересня 2019 року в
приміщенні
Тернопільського
регіонального центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
органів
державної
влади,
органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 19 вересня 2019 року в
приміщенні
Тернопільського
регіонального центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
органів
державної
влади,
органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
проведено 19 вересня 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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5.

- працівників департаменту економічного розвитку і торгівлі
обласної державної адміністрації, економічних підрозділів
районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів
міських рад міст обласного значення, об’єднаних
територіальних громад (з питань державного управління
регіональним розвитком);

25 вересня

6.

- спеціалістів з питань соціальної роботи об’єднаних
територіальних громад області

26 вересня

проведено 25 вересня 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 вересня 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.

Вивчення діяльності департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації

ІІ декада

2.

Проведення внутрішнього аудиту відповідності та
фінансового аудиту відділу взаємодії із засобами масової
інформації облдержадміністрації

протягом
місяця

проведено
10 жовтня 2019 року
структурними
підрозділами
апарату
обласної державної адміністрації; за
результатами підготовлено аналітичну
довідку
проведено протягом місяця сектором
внутрішнього аудиту обласної державної
адміністрації;
за
результатами
підготовлено аналітичну довідку
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IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформацій органам
влади вищого рівня у вересні 2019 року
№
з/п
1.

Назва документа

Дата
виконання
протягом
місяця

Доручення Президента України – 3

2.

Укази Президента України – 6

3.

Плани організації виконання Указів Президента України – 3

4.
5.

Доручення Прем’єр-міністра України – 1
Постанови Кабінету Міністрів України – 21

6.

Розпорядження Кабінету Міністрів України

7.

Витяги з протоколів засідань Кабінету Міністрів України – 7

– 15

Закон України – 21
Плани організації підготовки проектів актів, необхідних для
забезпечення реалізації законів України – 2
10. Постанови Верховної Ради України – 6
11. Розпорядження голови облдержадміністрації – 26
8.
9.

12. Доручення голови облдержадміністрації – 16
13. Протоколи відеонарад при голові облдержадміністрації – 4
Керівник апарату адміністрації
Ольга Вовк

Відповідальний за подання інформації
виконано вчасно

– 3

виконано вчасно
–3
у процесі виконання – 3
виконано вчасно – 1
у процесі виконання – 2
у процесі виконання – 1
виконано вчасно
– 20
у процесі виконання – 1
виконано вчасно
– 13
у процесі виконання – 2
виконано вчасно – 7
виконано вчасно – 21
у процесі виконання – 2
виконано вчасно – 6
виконано вчасно – 24
не виконано – 2
виконано вчасно – 16
виконано вчасно – 4
Віталій СІКІРИНСЬКИЙ

