ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від З І січня 2019 року

№ 39-од

Про зат вердж ення плану
роботи облдержадміністрації
на лютий 2019 року
Відповідно до пункту 6 регламенту обласної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації
від 23 березня 2018 року № 209-од:
1. Затвердити
план роботи
обласної державної
адміністрації
на лютий 2019 року (додається).
2. Контроль за виконанням плану роботи покласти на заступників голови,
керівника апарату обласної державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова адміністрації

Степан БАРБА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації

3 1 . 01.2019 №39-од

№ з/п

ПЛАН РОБОТИ
Тернопільської обласної державної адміністрації на лютий 2019 року
Зміст заходу
Термін
Відповідальні виконавці
виконання
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;

27 лютого

департамент фінансів облдержадміністрації
управління
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації,
Служби автомобільних доріг у області
управління
екологічної та
природних
ресурсів,
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації, Державна екологічна
інспекція у

3) про реалізацію на території області Національної
стратегії управління відходами в Україні до 2030 року

II. Сесія обласної ради
Е

І Засідання сесії Тернопільської обласної ради

III декада

керівництво облдержадміністрації
___________________________________ 1
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III. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат
1.

2.
3.

4.
5.

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
Культурно-мистецька акція „Стрітенська свічка”

10 лютого

управління культури облдержадміністрації

12 лютого

управління культур и облдержадміністрації

15 лютого

управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації

Підсумковий етап X IX
Міжнародного конкурсу з
16 лютого
української мови імені Петра Яцика
Вечір присвята Героям Небесної сотні „Герої не 20 лютого
вмирають.. .Просто йдуть”

6.

Вечір памяті „Герої навіки, яких забувати не можна”

7.

Тренінг
з
національно-патріотичного
виховання
„3 Україною в серці”
Відзначення на Тернопільщині 90-річчя з часу заснування
Організації Українських Націоналістів

26-27 лютого

Заходи з нагоди 30-річчя створення Тернопільської філії
Української Гельсінської Спілки

III декада

10. Вручення сертифікату на отримання житла дитині з числа
дітей-сиріт у Тернопільському районі

III декада

8.

9.

20 лютого

III декада

з
11. Заходи з нагоди відзначення державних та професійних
свят:
Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями

4 лютого

Всесвітній день радіо

13 лютого

День вшануван ня учасників бойових дій на території інших
держав

15 лютого

Річниця затвердження Державного Герба України

19 лютого

День Героїв Небесної Сотні

20 лютого

Міжнародний день рідної мови

21 лютого

управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
відділ взаємодії із засобами масової
інформації облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації

IV. Засідання комісій, оргкомітетів, обласні наради, семінари за участю голови і заступників голови
облдержадміністрації
1.
2.
3.
4.
5.

Зустріч із Надзвичайним та Повноважним Послом
Угорщини в Україні паном Ішвантом Ійдярто
Відкриття
Почесного
консульства
Угорщини
в
м. Тернопіль
Засідань експе] гно-перевірної комісії
Проведення зас ідань науково-методичної ради
Засідання
робочої групи
з
питань
впровадження
енергозберігаю іих та енергоефективних проектів

6 лютого
6 лютого
08 і 22
лютого
05 лютого
20 лютого

управління міжнародного співробітництва
та фанрайзингу облдержадміністрації
управління міжнародного співробітництва
та фанрайзингу облдержадміністрації
державний архів області
державний архів області
управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
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6.

Засідання громадської ради при облдержадміністрації

II декада

7.

Засідання організаційного комітету з підготовки та
проведення в області Міжнародного інвестиційного
форуму „Тернопільщина „іпуєв1;-2019”
Засідання регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній
державній адміністрації
Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги
при облдержадміністрації

II декада

8.

9.

10.

Засідання ради підтримки учасників антитерористичної
операції при обласній державній адміністрації

11.

Засідання комісії по встановленню статусу учасникадобровольця антитерористичної операції
Засідання обласної тристоронньої соціально-економічної
ради
Засідання
комісії для
підготовки
висновку
щодо
доцільності надання дозволів на право користування
пільгами з оподаткування
Засідання обласної міжвідомчої робочої групи з питань
забезпечення
реалізації
рішень,
спрямованих
на
підвищення рівня оплати праці та дотримання норм
законодавства в частині мінімальної заробітної плати
Засідання
регіональної
ради
підприємців
при
облдержадміністрації
Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися

12.
13.

14.

15.
16.

управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління міжнародного співробітництва
та фанрайзингу облдержадміністрації

II декада

управління з питань цивільного захисту
населення

при
надходженні
заяв
за
дорученням
голови ОДА
за потребою

департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації

в міру
необхідності
при
надходженні
документів
за
дорученням
керівника
групи
протягом
місяця
протягом
місяця

департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації
департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації
департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації
департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації
департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації

департамент
економічного
розвитку
торгівлі облдержадміністрації
департамент
економічного
роз витку
торгівлі облдержадміністрації

і
і

17.

18.

19.

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

І декада

управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації

II декада

управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації

II декада

управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

Не заплановано

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

2.

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
Засідання
колегії
управління
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації з порядком денним:
1) про результати роботи управління містобудування та

22 лютого

державний архів області

28 лютого

управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації
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3.

4.

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
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 > 2 0 1 8 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 ум нів та
студентів під час освітнього процесу;
3) про роботу із зверненнями громадян, які надійшли в
управління освіти і науки облдержадміністрації за 201 8 рік
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 ц и в і л ь н о г о
захисту та безпе и життєдіяльності Тернопільської області
у 2018 році та завдання на 2019 рік

II декада

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

II декада

управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації
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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
лікувальнопрофілактичних
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

II декада

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

VII. Робота з кадрами
1.

Навчання працівників апарату облдержадміністрації

III декада

9 . Навчання
в Тернопільському регіональному центрі
—
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ та
організацій (за окремим планом):
керівників
та
спеціалістів
рай держадміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
об’єднаних територіальних громад, які координують

6 лютого

Віталій Сікіринський, відділ управління
персоналом апарату облдержадміністрації
Тернопільський
регіональний
центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників
органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ
і
орі анізацій
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питання
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження;
- 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;
- працівників апаратів районних державних адміністрацій,
структурних підрозділів обласної державної адміністрації,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
відповідальних за питання запобігання корупції;
- старост, сільських, селищних та міських голів (їх
заступників);
керівників органів управління освітою районних
державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад
міст обласного значення, об’єднаних територіальних
громад;
- бухгалтерів сільських, селищних та міських рад, рад
об’єднаних територіальних громад та їх структурних
підрозділів;
- юрисконсультів, спеціалістів органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій області;
- головних спеціалістів структурних підрозділів у сфері
культури районних державних адміністрацій, виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення, об’єднаних
територіальних громад;
- працівників обласної ради;
- керуючих справами (їх заступників), начальників та
спеціалістів організаційних відділів виконавчих апаратів
районних рад, рад об’єднаних територіальних громад

6 лютого

7 лютого

11-15 лютого
11-15 лютого

18-22 лютого

20 лютого
21 лютого

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

№
з/п
1.

2.

3.

4.

Перевірка діяльності апарату Підволочиської районної
державної адміністрації

II декада

організаційний
відділ
спільно
з
структурними
підрозділами
апарату
облдержадміністрації

IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформації! органам
влади вищого рівня у лютому 2019 року
Відповідальний
Дата
Назва документа
за подання інформації
виконання
управління
житлово-комунального
щотижня
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
господарства
та
енергозбереження
від 07.08.2013 № 48 п.7.3 „Рішення з окремих питань (щодо
облдержадміністрації
забезпечення постійного моніторингу тарифів на житловокомунальні послуги)”
Доручення
Президента
України
від
29.06.2010 до 5 лютого департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації
№ 1-1/1378
щодо активізації роботи комісій з питань
забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та
погашення заборгованості із зарплати, пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат та щомісячного оприлюднення в
засобів масової інформації щодо погашення заборгованості
із зарплати
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України до 5 лютого відділ з питань запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з правоохоронними
від 18.12.2017 № 71 п.4.4 „Рішення з окремих питань''
органами та оборонної роботи апарату
щодо порушення правоохоронними органами прав та
облдержадміністрації
законних інтересів підприємців
житлово-комунального
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України до 5 лютого управління
господарства
та
енергозбереження
від 26.07.2018 № 532-р „Про затвердження плану заходів з
облдержадміністрації
підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу
України до осінньо-зимового періоду 2018/19 року та його
проходження”

10
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від 31.03.2015 № 359-р „Про затвердження плану заходів
щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та
соціальної
адаптації
учасників
антитерористичної
операції”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від 13.01.2016
№ 10-р „Про затвердження плану
міжвідомчих заходів з адаптації до мирного життя
учасників антитерористичної операції”
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 18.04.2018 № 14 п.7.5 „Рішення з окремих питань (щодо
результатів роботи оперативних штабів для мобільного
реагування на випадки порушень прав землевласників і
землекористувачів”
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 14.03.2018 № 9 п.7 „Про організаційні заходи щодо
виконання Закону України “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення захисту прав
дитини на належне утримання шляхом вдосконалення
порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати
аліментів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2018
№ 512 „Деякі питання реалізації пілотного проекту із
надання при народженні дитини одноразової натуральної
допомоги "пакунок малюка”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від 24.02.2016 № 113-р “Про затвердження Національного
плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325
“Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року”
Постанова Кабінету Міністрів України
від 22.03.2001
№ 270 ..! Іро затвердження Порядку розслідування та

до 10 лютого

департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації

до 10 лютого

департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації

до 10 лютого

відділ з питань запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації

до 10 лютого

служба
у
облдержадміністрації

до 10 лютого

департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації

до 10 лютого

управління
сім 'ї
облдержадміністрації

до 10 лютого

управ ііння з питань цивільного захисту
насе. і -пня облдержадміністрації

справах

та

дітей

молоді

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

обліку нещасних випадків невиробничого характеру”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України до 10 лютого
від 24.07.2013 № 669-р “Про затвердження плану заходів
щодо виконання регіональних та місцевих програм
підвищення енергоефективності”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України до 12 лютого
від 27.12.2017 № 981-р „Про затвердження плану основних
заходів цивільного захисту на 2018 рік”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України до 12 лютого
від 27.12.2018 № 1076-р „Про затвердження плану
основних заходів цивільного захисту на 2019 рік”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України до 15 лютого
від 18.12.2003 № 779-р „Деякі питання оцінювання роботи
центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо
залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення
інвестиційного клімату, проведення моніторингу умов
інвестиційної діяльності та стану роботи із зверненнями
інвесторів”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України до 15 лютого
від 09.08.2017 № 526-р „Про Національну стратегію
реформування
системи
інституційного
догляду
та
виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з
реалізації її І етапу”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України до 15 лютого
від 27.12.2017 № 983-р „Про затвердження плану заходів з
реалізації Концепції державної політики у сфері захисту
прав споживачів на період до 2020 року”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України до 15 лютого
від 26.07.2018 № 530-р „Про затвердження Національного
плану заходів щодо неінфекційних захворювань для
досягнення глобальних цілей сталого розвитку”

управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації
управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації
управління міжнародного співробітництва
та фандрайзингу облдержадміністрації

служба
у
облдержадміністрації

справах

дітей

департамент економічного
розвитку
торгівлі облдержадм іністран ії

управління
охорони
облдержадміністрації

і

здоров’я

12

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.20 і 8
№ 688-р „Про затвердження плану заходів з реалізації
Стратегії державної політики з питань здорового та
активного довголіття населення на період до 2022 року”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.10.2011
№ 1058-р “Про затвердження плану заходів з реалізації
Концепції державної міграційної політики”

до 15 лютого

департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації

до 15 лютого

відділ з питань запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації
департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2013 до 15 лютого
№ 419-р “Про затвердження плану заходів з реалізації
Національної стратегії профілактики соціального сирітства
на період до 2020 року”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.09.1949 до 15 лютого
№ 926-р „Про подолання напруженості на вітчизняному
ринку паливно-енергетичних
ресурсів і своєчасного
запобігання виникненню кризових ситуацій”
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 до 15 лютого
№ 570 „Деякі питання організації та проведення біржових
аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату
власного видобутку і скрапленого газу”
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 до 15 лютого
№ 196 „Деякі питання державного фонду регіонального
розвитку”
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 до 15 лютого
№ 239 „Деякі питання відшкодування вартості препаратів
інсуліну”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України до 15 лютого
від 22.07.2016 № 517-р „Про затвердження плану
невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із !
заробітної плати”

управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
департамент економічного
розвитку
торгівлі облдержадміністрації
управління
охорони
облдержадміністрації

і

здоров'я

департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації

13

27.

28.

29.

ЗО.

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 до 15 лютого
№ 877 „Про затвердження Порядку та умов надання у
2017 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам
на
будівництво/капітальний
ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків
підтриманого проживання, будівництво/придбання житла
для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла
для
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектнокошторисної документації”
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 до 25 лютого
№ 119 „Питання забезпечення житлом деяких категорій
осіб,
які
захищали
незалежність,
суверенітет
та
територіальну цілісність України, а також членів їх сімей”
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України до 25 лютого
від 19.12.2012 № 97 п.6 „Про стан виплати заробітної плати
працівникам бюджетних установ, які фінансуються з
місцевих бюджетів”
Доручення
Президента
України
від
22.04.2011 до 25 лютого
№ 1-1/768 щодо вжиття заходів щодо пооб’єктного
розподілу передбачених Закону України „Про Державний
бюджет України на 2011 рік” субвенцій із держбюджету
місцевим бюджетам; подати пропозиції щодо будівництва
нових міжнародних пунктів пропуску через державний
кордон між Україною та Республікою Польща для
автомобільного сполучення; щодо ефективних форм
залучення громадськості до підготовки регіональних
програм економічного і соціального розвитку

служба
у
облдержадміністрації

справах

дітей

департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації

департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації

відділ взаємодії із засобами
інформації облдержадміністрації

масової

14

31.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018
№ 113 „Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 16.09.2015 № 726”

до 25 лютого

32.

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 344 „Про затвердження Державної програми співпраці із
закордонними українцями на період до 2020 року”
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2011
№ 1130 “Про затвердження Державної програми розвитку
внутрішнього виробництва”
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015
№ 931 „Про затвердження Порядку розроблення Державної
стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з
її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки
результативності реалізації зазначених Стратегії і плану
заходів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.2006
№
118 „Деякі питання, пов’язані з виконанням
Загальнодержавної програми „Питна вода України на
2006 - 2020 роки”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012
№ 865-р „Про затвердження плану заходів щодо
забезпечення
дітей
високоякісними
продуктами
харчування вітчизняного виробництва”
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.1997
№ 1505 “Про Програму державної підтримки розвитку
нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії та малої
гідро- і теплоенергетики”
Указ Президента України від 19.03.2002 № 267/2002
“Про організаційні заходи з підготовки об'єктів права
державної власності до приватизації”

до 20 лютого

33.

34.

35.

36.

37.

38.

управління
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
Тернопільської
облдержадміністрації
управління міжнародного співробітництва
та фандрайзингу облдержадміністрації

до 20 лютого

департамент економічного розвитку
торгівлі облдержадміністрації

і

до 28 лютого

департамент економічного розвитку
торгівлі облдержадміністрації

і

до 1 березня

управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

до 1 березня

департамент агропромислового
облдержадміністрації

до 1 березня

управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

до 1 березня

департамент
економічного
розвитку
торгівлі облдержадміністрації

розвитку

і

15
39.

40.

41.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2013
№ 324 “Про затвердження Порядку здійснення соціального
замовлення за рахунок бюджетних коштів”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від 22.03.2017 № 248-р „Про схвалення Стратегії
забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в
тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на
період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її
реалізації”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від 21.03.2018 № 179-р „Про затвердження плану заходів
щодо зміцнення національної єдності, консолідації
українського
суспільства
та
підтримки
ініціатив
громадськості у зазначеній сфері”

Керівник апарату адміністрації

до 1 березня

департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації

до 1 березня

управління
охорони
облдержадміністрації

до 1 березня

управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації

здоров’я

____ с Л
Віталій СІКІРИ Н СЬКИ Й

