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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
облдержадміністрації
від ог.оч.гоія
№

ПЧ

ПЛАН
«
«
••
•»
• •
•••
роботи обласної державної адміністрації
на другий квартал 2018 року
І. Питання для розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації
№
з/
п
1

Питання

Відповідальні
за підготовку

Г отують

Доповідають

2

3

4

5

27 квітня
1. Про стан
функціонування
та перспективи
розвитку
кардіохірургічної
служби в області.
2. Про стан
використання
бюджетних
коштів,
збереження
державного та
комунального
майна на
підприємствах, в
установах і
організаціях
області.

І. Пасічняк

М. Стовбан

М. Савка
Г. Буковський
Я. Паранюк
І. Пасічняк
Б. Кобилянський
Р. Маланій

М. Стовбан

Г. Буковський

25 травня
1• Про підсумки
виконання
програми
соціальноекономічного та

М. Савка
Я. Паранюк
І. Пасічняк
Б. Кобилянський
Р. Маланій

Ж. Табанець
Ж. Табанець
І. Мацькевич
І. Мацькевич
І. Андріїшин
В. Рачкевич
В. Корженьовський

з

М. Стовбан
В. Кімакович
В. Федорак
В. Джигіта

культурного
розвитку і
бюджету області
за І квартал
2018 року.
2. Про підсумки
роботи
підприємств
паливноенергетичного
комплексу,
житловокомунального
господарства та
об’єктів
соціальної сфери
області в осінньозимовий період
2017-2018 років і
завдання щодо
підготовки до
опалювального
сезону 2018
2019 років.

М. Савка
В. Рачкевич
В. Рачкевич
Я. Паранюк
Ж. Табанець
І. Пасічняк
І. Мацькевич
Б. Кобилянський В. Корженьовський
В. Кімакович
М. Стовбан

22 червня
1. Про стан надання Б. Кобилянський В. Корженьовський В. Коржесубсидій на
ньовський
оплату житловокомунальних
послуг.
2. Про завершення в І. Пасічняк
області 20172018 навчального
року та хід
підготовки до
нового 2018
2019 навчального
року.

В. Кімакович
М. Стовбан
І. Мацькевич
Ж. Табанець

В. Кімакович
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II. Питання, що вноситимуться облдержадміністрацією
на розгляд обласної ради
М. Савка

І. Мацькевич

І. Мацькевич

2. Про Правила
користування
водними
об’єктами для
плавання на
маломірних
(малих)суднах у
ІваноФранківській
області.

Я. Паранюк

Ж. Табанець

Ж. Табанець

3. Про погодження
обсягів
регіонального
замовлення на
підготовку
кваліфікованих
робітників та
молодших
спеціалістів у
професійнотехнічних
навчальних
закладах та
навчальних
закладах інших
типів області у
2018 році.

І. Пасічняк

В. Кімакович

В. Кімакович

1. Про виконання
обласного
бюджету за
І квартал
2018 року.

4. Про внесення змін Б. КобилянськийВ. Корженьовський В. Коржедо «Обласної
ньовський
програми
підтримки сімей
загиблих і
постраждалих під
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громадського
протесту в період з
21 листопада
2013 року по
21 лютого
2014 року,
учасників бойових
дій, осіб, які
перебувають чи
перебували в
складі
добровольчих
формувань, що
утворилися для
' захисту
незалежності,
суверенітету та
територіальної
цілісності
України, та інших
громадян, які
залучалися і брали
безпосередню
участь в
антитерористичній
операції в районах
її проведення».
5. Про погодження
лімітів
використання
лісових ресурсів
при здійсненні
побічних лісових
користувань та
заготівлі
другорядних
лісових матеріалів
на 2018 рік.
6. Щодо
затвердження
положень
інтернатних
установ області.

М. Савка

Р. Осташук

Р. Осташук

Б. КобилянськийВ. Корженьовський В. Корженьовський
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7. Про затвердження Б. Кобилянський В. Корженьовський В. Корженової редакції
ньовський
«Обласної
програми
соціальної
підтримки та
реабілітації
інвалідів зору на
2015-2019 роки».
8.

Про затвердження
«Обласної
програми
соціальної
підтримки
ветеранів війни в
Афганістані та
інших локальних
конфліктах».

9.

Про внесення змін Б. Кобилянський В. Рачкевич
до рішення
обласної ради від
24.07.2015 року
№ 1722-36/2015
«Про
перспективний
план формування
територій громад
області».

Б. К о б и л я н ськ и й

10. Про внесення змін Я. Паранюк
до пооб’єктного
розподілу
бюджету розвитку
обласного
бюджету на
2018 рік.

В. Корженьовський В. Корженьовський

В. Рачкевич

В. Рачкевич

В. Рачкевич
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III. Питання для розгляду на нарадах у першого заступника,
заступників голови, керівника апарату обласної державної
адміністрації в порядку контролю
У першого заступника голови облдержадміністрації
М. Савки
Про хід весняно-польових робіт.
Квітень
І. Андріїшин
Про стан галузі тваринництва та шляхи її розвитку у 2018 році.
Квітень
І. Андріїшин
Про заходи з недопущення на територію області африканської чуми
свиней.
Травень
Р. Гурський
Про хід виконання плану роботи облдержадміністрації на II квартал
2018 року.
Травень
JI. Хоптюк
Про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища у 2018 році.
Червень
Р. Гасимов
Про завершення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного
захисту як об’єктів нерухомого майна.
Квітень
В. Стебницький
Про готовність до проведення жнив та заходи із протипожежної
безпеки сільськогосподарських угідь.
Червень
І. Андріїшин, В. Чернецький
У заступника голови облдержадміністрації
Я. Паранюка
Про стан розрахунків бюджетних установ області
природний газ.
Квітень
Ж. Табанець

за спожитий

g
Про впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних
установах області.
Квітень
Ж. Табанець
Про виконання плану санації ВАТ «Оріана».
Квітень
Ж. Табанець
Про стан
енергоносії.

розрахунків

комунальних

підприємств

за

спожиті

Квітень
В. Рачкевич
Про хід виконання плану роботи облдержадміністрації на II квартал
2018 року.
Травень
І. Темник
Про роботу пасажирського транспорту.
Травень
Ж. Табанець
Про забезпечення виконання програми
кадастру області на 2017-2018 роки.
Травень
В. Рачкевич

ведення містобудівного

Про стан виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ
та інших соціальних виплат.
Червень
І. Мацькевич
Про стан та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу
області.
Червень
Ж. Табанець
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У заступника голови облдержадміністрації
І. Пасічника
Про реконструкцію та добудову Івано-Франківського музичного
училища ім. Д. Січинського.
Квітень
В. Федорак
Про реформування системи інституційного догляду та виховання
дітей.
Квітень
І. Ковалик
Про засідання організаційного комітету з питань
III Міжнародного фестивалю мистецтв «Карпатський простір».
Квітень
В. Федорак

проведення

Про забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, які позбавлені
батьківського піклування.
Квітень, травень
І. Ковалик
Про роботу обласної призовної комісії.
Травень
М. Саманів
Про хід виконання плану роботи облдержадміністрації на II кь-.рт;. і
2018 року.
Травень
Г. Попадюк
Про відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі-України та дня
пам’яті Великого Рівноапостольного Хрестителя - князя Володимира.
Травень
B. Федорак
Про
роботу
зі
студентами-іноземцями,
стан
взаємодії
з
правоохоронними органами та ректоратами вищих навчальних закладів
щодо протидії нелегальній міграції.
Червень
C. Саїв
Про стан ринку праці Івано-Франківської області.
Щомісячно
В. Цимбалюк

0

Про організацію та відзначення основних заходів загальнообласного
і державного значення:
- Міжнародного дня визволення в'язнів фашистських концтаборів;
- Великодня;
- 32-ої річниці Чорнобильської трагедії;
- Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні;
- Дня Конституції України.
Впродовж кварталу
В. Джигіта, В. Федорак, В. Кімакович
У заступника голови облдержадміністрації
Б. Кобилянського
Про стан забезпечення житлом учасників АТО.
Травень
В. Корженьовський
Про хід виконання плану роботи облдержадміністрації на II квартал
2018 року.
Травень
І. Темник
Про стан виконання в області Закону України «Про доброьільке
об’єднання територіальних громад».
Впродовж кварталу
В. Рачкевич, І. Тукало
У керівника апарату облдержадміністрації
Р. Маланія
Про
результати
роботи
облдержадміністрації.
Квітень
І. Тукало

моніторингової

групи

апарату

Про скерування у 2018 році обласною і районними державними
адміністраціями державних службовців на навчання у галузі “Державне
управління”.
Травень
А. Мельничук
Про хід виконання плану роботи облдержадміністрації на II квартал
2018 року.
Травень
Т. Грибик
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Про заходи щодо надання практичної та методичної допомоги
працівниками апарату облдержадміністрації новоствореним об’єднаним
територіальним громадам щодо налагодження організаційно-масової і
кадрової роботи, документоведення, роботи зі зверненнями громадян.
Впродовж кварталу
Керівники структурних підрозділів апарату
облдержадміністрації
Про стан роботи зі зверненнями громадян у райдержадміністраціях.
Впродовж кварталу
JI. Балкова

IV. Надання практичної допомоги, комплексне
вивчення діяльності місцевих органів влади
Практична і методична допомога райдержадміністраціям і
виконкомам міських рад міст обласного значення з організації та
проведення робочих виїзних днів голови облдержадміністрації в райони і
міста (прийом громадян з особистих питань, участь у презентації громад,
вивчення проблемних питань розвитку територій, участь у засіданнях
колегій райдержадміністрацій та виконкомів міських рад міст обласного
значення, громадських рад, прес-конференції для ЗМІ).
Впродовж кварталу (за окремим планом)
Є. Фербей, І. Тукало, керівники структурних
підрозділів облдержадміністрації
Надання методичної допомоги з організації заходів цивільного
захисту, стану виконання законів та інших нормативно-правових актів з цих
питань, техногенної та пожежної безпеки у Городенківському, Калуському
районах.
Травень, червень
В. Стебницький
Надання
методичної
допомоги
відповідальним
працівникам
райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, рад
об’єднаних територіальних громад з питань організації цивільного захисту.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
В. Стебницький
Надання практичної та методичної допомоги виконкомам рад
об’єднаних територіальних громад з питань застосування Закону України
«Про захист прав споживачів».
Травень
Р. Гурський
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Надання методичної та консультативної допомоги архівним відділам
Галицької, Снятинської, Тисменицької райдержадміністрацій.
Впродовж кварталу
І. Гриник
Надання методичної, консультативної та практичної допомоги
управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій, керівникам
і спеціалістам агроформувань з питань організації підготовки і проведення
комплексу весняно-польових робіт.
Впродовж кварталу
І. Андріїшин
Надання практичної і методичної допомоги службам у справах дітей
Галицької,
Долинської,
Калуської,
Коломийської,
Тисменицької
райдержадміністрацій з питань попередження дитячої бездоглядності і
безпритульності, захисту їх прав та інтересів, розвитку сімейних форм
виховання дітей.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
І. Ковалик
Надання практичної допомоги службам управління персоналом
апаратів районних державних адміністрацій та структурних підрозділів
обласної державної адміністрації з питань:
- формування структури державного органу, посадових інструкцій
державних службовців та порядку їх затвердження;
- порядку складання звітності про кількісний та якісний дклгд
державних службовців та їх професійне навчання;
- формування і ведення кадрової документації.
Впродовж кварталу
A. Мельничук
Надання
практичної та методичної допомоги
працівникам
райдержадміністрацій з питань підготовки розпоряджень райдерж
адміністрацій щодо розроблення та затвердження детальних планів
територій за межами населених пунктів.
Впродовж кварталу
B.Рачкевич
Надання
практичної та методичної допомоги
працівникам
райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення
щодо утворення та функціонування об’єднаних територіальних громад.
Впродовж кварталу
В. Рачкевич, І. Тукало, А. Гайда

13

Надання
практичної та методичної допомоги
працівникам
райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, рад
об’єднаних територіальних громад з питань державної реєстрації
нормативно-правових актів.
Впродовж кварталу
А. Гайда
Надання допомоги господарствам області з питань охорони праці,
пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху.
Впродовж кварталу
І. Андріїшин, В. Чернецький
Надання методичної, консультативної та практичної допомоги
юридичному департаменту, управлінню інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації щодо роботи з
документами.
Впродовж кварталу
0 . Щербатюк
Вивчення роботи і надання практичної та методичної допомоги
райдержадміністраціям (за окремим графіком), департаменту фінансів,
управлінню спорту облдержадміністрації з питань організації роботи зі
зверненнями громадян.
Впродовж кварталу
JI. Балкова
Надання практичної і методичної допомоги райдержадміністраціям,
виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, рад об’єднаних
територіальних громад з питань організації допризовної підготовки,
військово-патріотичного виховання молоді, виконання планів призову на
строкову військову службу, прийому на військову службу за контрактом,
виконання Указу Президента України від 11.02.2016 року №44/2016 «Про
шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил Україні,
Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України».
Впродовж кварталу
М. Саманів
Надання методичної, консультативної та практичної допомоги на
місцях щодо попередження травматизму в аграрному секторі економіки,
забезпечення дієвого відомчого контролю за станом охорони праці на
підприємствах галузі агропромислового комплексу.
Впродовж кварталу
1. Андріїшин
і
Надання методичної, консультативної та практичної допомоги
управлінням (відділам) агропромислового комплексу райдержадміністрацій,
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керівникам та спеціалістам агроформувань з питань захисту майнових і
земельних прав селян.
Впродовж кварталу
І. Андріїшин
Надання практичної та методичної допомоги навчальним закладам
освіти з питань матеріально-технічного забезпечення та дотримання норм і
правил охорони праці.
Впродовж кварталу
В. Кімакович
Надання
організаційної
і
методичної
допомоги
райдержадміністраціям та виконкомам міських рад міст обласного значення
з питань реалізації законодавства України щодо умов праці та соціального
захисту населення.
Впродовж кварталу
В. Корженьовський

V. Перелік питань для навчання працівників обласної,
районних державних адміністрацій,
виконкомів міських рад міст обласного значення
Семінари-навчання працівників райдержадміністрацій та виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення,
рад об’єднаних
територіальних громад з питань розроблення програми соціальноекономічного розвитку об’єднаної територіальної громади.
Квітень
Ж. Табанець
Семінари-навчання працівників райдержадміністрацій та виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення,
рад об’єднаних
територіальних громад щодо реалізації державної політики з питань захисту
прав споживачів.
Травень
Ж. Табанець
Семінари-навчання новопризначених керівників
та працівників
підвідомчих установ освіти з питань охорони праці та безпеки життє
діяльності.
Впродовж кварталу
В. Кімакович
Семінари-навчання працівників структурних підрозділів облдерж
адміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст
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обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад щодо змін
нормативно-правової бази з питань оборонної роботи, соціального
забезпечення військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби.
Впродовж кварталу
М. Саманів
Наради-семінари,
навчання
з
керівниками
апаратів
райдержадміністрацій, керуючими справами виконкомів міських рад міст
обласного значення, начальниками організаційних відділів апаратів
райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення з
питань удосконалення форм і методів організаційно-масової роботи.
Впродовж кварталу
І. Тукало
Наради-семінари спеціалістів структурних підрозділів з питань
соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських
рад міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад,
центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, територіальних центрів
соціального обслуговування, працівників інтернатних установ щодо
дотримання законодавства України про працю та соціальний захист
населення, надання соціальних послуг, бюджетного законодавства.
Впродовж кварталу
В. Корженьовський
Проведення
виїзних
днів
моніторингової
групи
апарату
облдержадміністрації щодо діяльності органів виконавчої влади на мзсцгх
та взаємодії з органами місцевого самоврядування .
Впродовж кварталу
І. Тукало
Наради-семінари спеціалістів структурних підрозділів з питань
соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських
рад міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад з
питань санаторно-курортного лікування пільгових категорій населення,
виплати усіх видів соціальних допомог, надання житлових субсидій
населенню області.
•
Впродовж кварталу
В. Корженьовський
Семінари-навчання працівників рад об’єднаних територіальних
громад з питань розробки проектів, які можуть реалізовуватись за рахунок
коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад.
Впродовж кварталу
В. Рачкевич
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Навчання-семінари з питань легалізації об'єднань громадян, реєстрації
нормативно-правових актів, вчинення нотаріальних дій, реєстрації актів
цивільного стану та застосування шлюбно-сімейного законодавства.
Впродовж кварталу
А. Гайда
Навчання державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування,
керівників та головних
спеціалістів державних
підприємств, установ і організацій, депутатів місцевих рад в обласному
центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади,
органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
І. Тукало, Б. Волошинський

VI. Організаційно-масові заходи
І.Організація і проведення робочих поїздок голови, першого
заступника, заступників голови, керівника апарату облдержадміністрації в
райони, міста обласного значення, об’єднані територіальні громади (зустрічі
з активом районів, міст та територіальних громад, прийом громадян з
особистих питань, вивчення проблемних питань розвитку територій, участь
у засіданнях колегій райдержадміністрацій і виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення, прес-конференції для ЗМІ тощо).
Впродовж кварталу
2. Організація
і
проведення
робочих
відвідувань
головою
облдержадміністрації організацій, підприємств, установ області з метою
спільного вирішення питань розвитку, залучення інвестицій, збільшення
числа робочих місць тощо.
Впродовж кварталу
3. Організація і проведення зустрічей голови облдержадміністрації та
його заступників з депутатами усіх рівнів, представниками громадських
об’єднань і організацій, політичних партій, волонтерських рухів, воїнами
АТО та членами їх родин.
Впродовж кварталу
4. Забезпечення
участі представників
облдержадміністрації в
засіданнях колегій райдержадміністрацій, сесіях районних та міських рад,
засіданнях їх виконавчих органів, проведенні обласних та районних нарадсемінарів з питань роботи органів державної виконавчої влади і місцевого
самоврядування, соціально-економічного розвитку територій, підготовки
проведення святкувань державних свят, знаменних і пам'ятних дат.
Впродовж кварталу

5. Проведення виїзних прийомів громадян першим заступником,
заступниками голови, керівником апарату облдержадміністрації в районах
та містах обласного значення.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
6. Вивчення та контроль за виконанням указів і доручень Президента
України, постанов та розпоряджень Уряду, розпоряджень облдерж
адміністрації.
Впродовж кварталу
7. Підготовка та проведення засідань колегії, громадських рад,
комісій, робочих груп, комітетів та інших консультативно-дорадчих органів
облдержадміністрації.
Впродовж кварталу
8. Наради
з питань стану виконання програми соціальноекономічного та культурного розвитку області, інших галузевих програм.
Впродовж кварталу
9. Участь голови облдержадміністрації, його заступника у
селекторних нарадах з питань соціально-економічного та культурного
розвитку області, інших питань, які проводяться керівництвом
Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України.
Впродовж кварталу
10. Наради з керівниками структурних підрозділів облдерж
адміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних
органів
виконавчої
влади,
обласних
організацій,
головами
райдержадміністрацій, міськими головами міст обласного значення,
головами об’єднаних територіальних громад.
,
Впродовж кварталу
11. Виступи голови, першого заступника, заступників голови,
керівника апарату облдержадміністрації в регіональних засобах масової
інформації.
Впродовж кварталу
12. Підготовка та проведення прес-конференцій голови облдерж
адміністрації для обласних ЗМІ.
Впродовж кварталу
13. Здійснення організаційних заходів щодо забезпечення візитів в
область вищих посадових осіб держави.
Впродовж кварталу
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14. Всеукраїнський конкурс «Учитель року».
Квітень
15. Чемпіонат України із спортивної гімнастики серед юнаків.
Квітень
16. Міжнародний турнір «Кубок Карпат» із настільного тенісу.
Квітень
17. Всеукраїнський турнір з боксу серед молоді, присвячений пам’яті
Петра Мицика.
Травень
18.111 Міжнародний етнокультурний фестиваль країн Карпатського
Єврорегіону «Карпатський простір».
Травень
19. Обласний відкритий фестиваль-конкурс народного сценічного
танцю «Арканове коло».
Травень
20. II
«Зорепад».

регіональний

фестиваль

дитячого

естрадного

мистецтва

Червень
м. Коломия
21. Фестиваль карильйонної музики.
Червень
с. Гошів Долинського району
22. Участь агроформувань та переробних підприємств області у
Міжнародній агропромисловій виставці-ярмарку «Агро-2018».
Червень
23. Обласне свято народної творчості "Полонинське літо - 2018".
Червень
с. Верхній Ясенів Верховинського району

VII. Основні заходи загальнообласного
і державного значення
08.04.
11.04.

-

Великдень
-

Міжнародний день визволення в'язнів фашистських
концтаборів
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26.04.

-

32-а річниця Чорнобильської трагедії

08.05.

-

День пам’яті та примирення

09.05.

-

День Перемоги

13.05.

-

День Матері

27.05.

-

Трійця. Зелені свята

01.06.

-

Міжнародний день захисту дітей

22.06.

-

День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні

23.06.

-

День державної служби

28.06.

-

День Конституції України.

Начальник управління з організаційної
роботи апарату облдержадміністрації

Ігор Тукало

