УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від

яе .оз.гої?

мДвано-Франківськ

№ $

82-

Про план роботи обласної
державної адміністрації на
четвертий квартал 2017 року
1. Затвердити план роботи обласної державної адміністрації на
четвертий квартал 2017 року (додається).
2. Першому заступнику, заступникам голови, керівнику апарату,
керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації,
територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, головам райдержадміністрацій забезпечити реалізацію запланованих
заходів.
3. Рекомендувати міським головам міст обласного значення, головам
об’єднаних територіальних громад взяти участь у виконанні заходів,
передбачених планом роботи обласної державної адміністрації на
четвертий квартал 2017 року.
4. Координацію роботи та контроль за виконанням розпорядження
покласти на першого заступника, заступників голови, керівника апарату
обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

Голова обласної
державної адміністрації

Олег Гончарук
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
облдержадміністрації
від 2 3 .0 3 Л 0 П
№ 5-82ПЛАН
роботи обласної державної адміністрації
на четвертий квартал 2017 року
І. Питання для розгляду на засіданнях колегії
облдержадміністрації
№
№
з/
п
1

Питання

Відповідальні
за підготовку

Готують

Доповідають

2

3

4

5

20 жовтня
1. Про заходи щодо
розвитку первинної
медико-санітарної
допомоги в області.

І. Пасічняк

М. Стовбан

М. Стовбан

2. Про підсумки роботи
галузі тваринництва
за 9 місяців
2017 року.

М. Савка

І. Андріїшин

І. Андріїшин

Р. Копча
В. Яворський

Р. Копча

3. Про стан забезпечення М. Савка
земельними ділянками
учасників
антитерористичної
операції та членів
сімей загиблих
учасників
антитерористичної
операції на Сході
України.
24 листопада
1• Про підсумки
виконання програми
соціальноекономічного та

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

Ж. Табанець
І. Мацькевич
H. Іванів
I. Андріїшин

Ж. Табанець
І. Мацькевич
голови
райдержад-

З
Р. Маланій

В. Яворський
О. Зрайко
В. Кімакович
М. Стовбан
В. Федорак
В. Джигіта

міністрацій,
міські голови
міст
обласного
значення

О. Оклієвич

О. Оклієвич

3. Про стан виконання
М. Савка
розпорядження
облдержадміністрації
від 23.03.2017 року
№ 136 «Про заходи
щодо наповнення
місцевих бюджетів
області, ефективного
та раціонального
використання
бюджетних коштів і
посилення
фінансово-бюджетної
дисципліни на
2017 рік».

І. Мацькевич

І. Мацькевич

4. Про стан виконання
І. Пасічняк
постанови Кабінету
Міністрів України
від 18.02.2016 року
№ 148 «Про
затвердження
Державної цільової
соціальної програми
«Молодь України» на
2016 - 2020 роки та
внесення змін до
деяких постанов
Кабінету Міністрів
України».

В. Кімакович

В. Кімакович

культурного
розвитку і бюджету
області за 9 місяців
2017 року.

2- Про хід виконання
обласної цільової
соціальної програми
розвитку фізичної
культури та спорту
на 2017-2021 роки.

І. Пасічняк

4

22 грудня
Про проект
обласного бюджету
на 2018 рік.

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

М. Савка
Про хід виконання
регіональної цільової
програми заходів та
робіт у галузі
розвитку земельних
відносин в ІваноФранківській області
до 2020 року.

Ж. Табанець
І. Мацькевич
Н. Іванів
І. Андріїшин
В. Яворський
О. Зрайко
В. Кімакович
М. Стовбан
В. Федорак
В. Джигіта
Р. Копча

Ж. Табанець
І. Мацькевич
голови
райдержадміністрацій,
міські голови
міст
обласного
значення
Р. Копча

II. Питання, що вноситимуться облдержадміністрацією
на розгляд обласної ради
1. Про виконання
обласного бюджету
за 9 місяців
2017 року.

Я. Паранюк

І. Мацькевич

І. Мацькевич

2 . Про обласний
бюджет на 2018 рік.

Я. Паранюк

І. Мацькевич

І. Мацькевич

Ж. Табанець
І. Мацькевич
H. Іванів
I. Андріїшин
В. Яворський
О. Зрайко
В. Кімакович
М. Стовбан
В. Федорак
В. Джигіта

О. Гончарук

О. Оклієвич

О. Оклієвич

3. Про звіт голови
обласної державної
адміністрації щодо
здійснення
повноважень,
делегованих
обласною радою
обласній державній
адміністрації.

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

4 . Про створення Івано- І. Пасічняк
Франківської
обласної комплексної

5

дитячо-юнацької
спортивної школи із
зимових видів спорту
та затвердження її
статуту.
5. Про погодження
М. Савка
проектів
землеустрою щодо
встановлення (зміни)
меж районів, міст та
внесення пропозицій
до Верховної Ради
України.

Р. Копча

Р. Копча

6. Про розгляд і
затвердження
проекту Плану
заходів з реалізації у
2018-2020 роках
Стратегії розвитку
Івано-Франківської
області на період до
2020 року.

Ж. Табанець

Ж. Табанець

М. Стовбан

М. Стовбан

Я. Паранюк

7. Про затвердження
І. Пасічняк
регіональної цільової
програми розвитку
екстреної медичної
допомоги в області
на 2018-2022 роки.
8. Про стан
М. Савка
фінансування заходів
Цільової програми
запобігання
виникненню
надзвичайних
ситуацій природного
та техногенного
характеру та
підвищення рівня
готовності аварійнорятувальної служби
області до дій за
призначенням на
2016-2020 роки.

В. Чернецький В. Чернецький
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9. Про затвердження
Положення про
Коломийський
дитячий будинок інтернат.

Б. Кобилянський В. Яворський

10. Про внесення змін до І. Пасічняк
обласної програми
«Теплий заклад
культури
Прикарпаття» на
2016-2020 роки.
11. Про порядок
М. Савка
проведення
руслоочисних та
руслорегулювальних
робіт на ріках області.

В. Яворський

В. Федорак

В. Федорак

Р. Михайлюк

Р. Михайлюк

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 готовність служб цивільного захисту до командно-штабного
навчання.
Жовтень
В. Стебницький
Про стан галузей рибництва і бджільництва та шляхи їх розвитку.
Жовтень
І. Андріїшин
Про фінансування державних установ області та цільової програми
проведення лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних робіт
у сфері ветеринарної медицини у 2017 році.
Жовтень
Р. Гурський
Про добудову концертного залу Івано-Франківського музичного
училища імені Д. Січинського.
Жовтень
В. Федорак
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Про надання в оренду водних об’єктів.
Листопад
Р. Гасимов, Р. Михайлюк
Про дотримання вимог природоохоронного законодавства суб’єктами
господарювання усіх форм власності на території області.
Листопад
І. Стефурак
Про результати проведення соціально-гігієнічного моніторингу якості
питної води в межах зони надзвичайної екологічної ситуації на території
міста Калуша, сіл Кропивник та Сівка-Калуська Калуського району.
Листопад
Р. Гурський
Про підсумки проведення комплексу осінньо-польових робіт.
Листопад
І. Андріїшин
Про підсумки роботи агропромислового комплексу у 2017 році.
Грудень
І. Андріїшин
Про хід виконання плану роботи облдержадміністрації на IV квартал
2017 року.
Грудень
Л. Хоптюк
Про фінансування з обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища природоохоронних заходів у 2017 році.
Впродовж кварталу
Р. Гасимов
У заступника голови облдержадміністрації
Я. Паранюка
Про забезпечення сталого проходження опалювального сезону.
Жовтень
Ж. Табанець
Про надання шефської допомоги військовим частинам, розв’язання
соціально - побутових проблем, задоволення культурних і духовних потреб
військовослужбовців, військово - патріотичне виховання молоді.
Жовтень - Листопад
М. Саманів
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Про стан дебіторської та кредиторської заборгованості місцевих
бюджетів.
Листопад
І. Мацькевич
Про ефективне ведення містобудівної діяльності.
Листопад
H. Іванів
Про стан виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та
інших соціальних виплат.
Грудень
I. Мацькевич
Про розробку проекту Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року.
Грудень
Ж. Табанець
Про роботу пасажирського транспорту.
Грудень
Ж. Табанець
Про стан розрахунків за спожиті енергоносії.
Грудень
Ж. Табанець, Н. Іванів
Про хід виконання плану роботи облдержадміністрації на IV квартал
2017 року.
Грудень
І. Темник
У заступника голови облдержадміністрації
І. Пасічника
Про організацію та проведення Всеукраїнського профілактичного
заходу «Урок».
Жовтень
І. Ковалик
Про презентацію книжкової продукції з нагоди Дня української
писемності та мови «Сторінками української книги».
Жовтень
В. Джигіта
Про проведення Міжнародного фестивалю «Карпатський простір».
Жовтень
В. Федорак
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Про хід призовної кампанії.
Жовтень - Листопад
М. Саманів
Про роботу зі
студентами-іноземцями,
стан взаємодії з
правоохоронними органами та ректоратами вищих навчальних закладів щодо
протидії нелегальній міграції.
Грудень
С. Саїв
Про хід виконання плану роботи облдержадміністрації на IV квартал
2017 року.
Грудень
Г. Попадюк
Про організацію та відзначення основних заходів загальнообласного
і державного значення:
- Дня захисника України. 75-ї річниці створення УПА;
- 73-ї річниці визволення України від фашистських загарбників;
- 99-і річниці проголошення ЗУНР;
- Дня гідності та свободи;
- Дня пам’яті жертв голодомору і політичних репресій;
- Дня Збройних Сил України;
- Дня місцевого самоврядування;
- Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС.
Впродовж кварталу
В. Джигіта, В. Федорак, І. Тукало
У заступника голови облдержадміністрації
Б. Кобилянського
Про організацію надання соціальних послуг населення в об’єднаних
територіальних громадах.
Жовтень
В. Яворський
Про стан виконання в області Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», внесення змін до перспективного плану
формування територій громад області.
Впродовж кварталу
Н. Іванів
Про стан ринку праці Івано-Франківської області.
Щомісячно
Г. Горбаль
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Про хід виконання плану роботи облдержадміністрації на IV квартал
2017 року.
Грудень
І. Темник
У керівника апарату облдержадміністрації
Р. Маланія
Про роботу з документами та дотримання виконавської дисципліни в
апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації.
Жовтень
0 . Щербатюк, М. Керська
Про підготовку та проведення нарад-семінарів із керівниками апаратів
райдержадміністрацій, керуючими справами виконкомів міських рад міст
обласного значення, начальниками організаційних відділів.
Жовтень
1. Тукало
Про дотримання вимог законодавства щодо подання декларацій осіб
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування.
Грудень
А. Мельничук
Про хід виконання плану роботи облдержадміністрації на IV квартал
2017 року.
Щомісячно
Т. Грибик
IV. Надання практичної допомоги, комплексне
вивчення діяльності місцевих органів влади
Надання практичної і методичної допомоги райдержадміністраціям,
виконкомам міських рад міст обласного значення з організації та проведення
робочих виїзних днів голови облдержадміністрації, його заступників,
керівника апарату 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, пресконференцій для ЗМІ).
Впродовж кварталу (за окремим планом)
Є. Фербей, І. Тукало, керівники структурних
підрозділів облдержадміністрації
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Надання методичної та консультативної допомоги архівним відділам
Івано-Франківської міської ради та Верховинської райдержадміністрації.
Жовтень
І. Гриник
Надання методичної та консультативної допомоги відділам ведення
Державного реєстру виборців апаратів Богородчанської, Косівської,
Надвірнянської, Снятинської, Тисменицької, Калуської і Рожнятівської
районних державних адміністрацій з виконання визначених законодавством
завдань щодо підготовки проведення перших виборів депутатів сільських та
селищних рад і сільських та селищних голів.
Жовтень
І. Владика
Надання методичної, консультативної та практичної допомоги
управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій, керівникам і
спеціалістам агроформувань з питань проведення комплексу осінньопольових робіт.
Жовтень
І. Андріїшин
Надання методичної допомоги у підготовці сил та засобів цивільного
захисту міських та районних ланок територіальної підсистеми цивільного
захисту спеціалізованим службам цивільного захисту Богородчанської,
Галицької, Долинської, Надвірнянської райдержадміністрацій, ІваноФранківської міської ради для участі у командно-штабному навчанні.
Жовтень
В. Стебницький
Комплексне вивчення стану розвитку освіти Надвірнянського району.
Листопад
В. Кімакович
Надання методичної та практичної допомоги Калуській, Тлумацькій
райдержадміністраціям,
департаменту
охорони
здоров’я
облдерж
адміністрації з питань контролю та удосконалення роботи з документами.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
О. Щербатюк
Надання практичної та методичної допомоги працівникам
райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення,
органів місцевого самоврядування щодо здійснення інформаційноаналітичної діяльності та комунікацій з громадськістю.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
В. Джигіта
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Надання практичної та методичної допомоги працівникам
райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення,
органів місцевого самоврядування щодо утворення та функціонування
об’єднаних територіальних громад.
Впродовж кварталу (за окреміш планом)
H. Іванів, І. Тукало
Надання практичної і методичної допомоги службам у справах дітей
Городенківської, Рогатинської та Снятинської райдержадміністрацій з питань
попередження дитячої бездоглядності і безпритульності, захисту їх прав та
інтересів, розвитку сімейних форм виховання дітей.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
I. Ковалик
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 України,
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 (за окремим планом)
І. Андріїшин
Надання методичної, консультативної та практичної допомоги
управлінням (відділам) агропромислового комплексу райдержадміністрацій,
керівникам та спеціалістам агроформувань з питань захисту майнових і
земельних прав селян.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
І. Андріїшин
Надання практичної та методичної допомоги навчальним закладам з
питань матеріально-технічного забезпечення та дотримання норм і правил
охорони праці.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
В. Кімакович
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Надання
організаційної
та
методичної
допомоги
райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення з
питань реалізації законодавства України щодо умов праці та соціального
захисту населення.
Впродовж кварталу
В. Яворський
Надання господарським підприємствам області допомоги з питань
охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
І. Андріїшин, В. Чернецький
Організаційна
та
методична
допомога
радам
об’єднаних
територіальних громад з питань надання населенню соціальних послуг на
платній та безоплатній основі.
Впродовж кварталу
В. Яворський
Вивчення діяльності райдержадміністрацій та міськвиконкомів щодо
виконання:
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 року
№ 573-р «Про затвердження плану заходів на 2016-2017 роки з реалізації
Стратегії подолання бідності»;
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 року
№ 359-р «Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів та
відносин у сфері зайнятості населення»;
- постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 року №706
«Про затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з
реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року»;
- постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року № 558
«Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги»;
- постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року №848
«Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива» (із змінами);
- постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 року № 365
«Деякі питання здійснення виплат внутрішньо переміщеним особам»;
- постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2001 року № 1091
«Деякі питання надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям» (із змінами);
- наказу Міністерства соціальної політики України від 30.09.2016 року
№ 1116 «Про затвердження рішення колегії Міністерства соціальної політики
України від 22.09.2016 року «Про реформування системи соціального
захисту населення у 2016-2017 роках»;

14

- розпорядження облдержадміністрації від 25. 02. 2013 року № 102
«Про програму зайнятості населення Івано-Франківської області на період до
2017 року» (зі змінами);
- розпорядження облдержадміністрації від 22.07.2015 року №481
«Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від
28.02.2015 року №106 «Про удосконалення порядку надання житлових
субсидій».
Впродовж кварталу (за окреміш планом)
В. Яворський
V. Перелік питань для навчання працівників обласної,
районних державних адміністрацій,
виконкомів міських рад міст обласного значення
Семінари-навчання працівників рад новоутворених об’єднаних
територіальних громад з питань порядку організації і здійснення заходів
цивільного захисту органами місцевого самоврядування відповідно до вимог
законодавства та нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
В. Стебницький
Семінари-навчання
працівників
структурних
підрозділів
облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення щодо змін нормативно-правової бази з питань
оборонної роботи, соціального забезпечення військовослужбовців та осіб,
звільнених з військової служби.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
М. Саманів
Семінари-навчання працівників відділів архітектури та містобудування
райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення з
питань використання програмного комплексу «8ойРго: Містобудівний
кадастр - підсистема «Реєстрація містобудівної документації» (для місцевих
органів з питань містобудування та архітектури).
Впродовж кварталу (за окремим планом)
Н. Іванів
Семінари-навчання керівників служб управління персоналом апаратів і
структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій з
питань проведення оцінювання результатів службової діяльності державних
службовців у 2018 році.
Листопад
А.Мельничук
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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 щодо практичного застосування законодавства
України про працю, соціальний захист населення, бюджетного
законодавства.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
В. Яворський
Навчання керівників та працівників закладів освіти з питань охорони
праці та безпеки життєдіяльності.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
В. Кімакович
Проведення
виїзних
днів
моніторингової
групи
апарату
облдержадміністрації щодо діяльності органів виконавчої влади на місцях та
взаємодії з органами місцевого самоврядування.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
І. Тукало
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)
Б. Волошинський, І. Тукало
VI. Організаційно-масові заходи
1. 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
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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, підготовці та
проведенні 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 облдержадміні
страції.
Впродовж кварталу
7. Засідання колегії, громадських рад, комісій, робочих груп, комітетів
та інших консультативно-дорадчих органів облдержадміністрації.
Впродовж кварталу
8. Наради з питань стану виконання програми соціально-економічного
та культурного розвитку області, інших галузевих програм.
Впродовж кварталу
9. Участь голови облдержадміністрації, його заступників у селекторних
нарадах з питань соціально-економічного та культурного розвитку області,
інших питань, які проводяться керівництвом Адміністрації Президента
України, Кабінету Міністрів України.
Впродовж кварталу
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10.
Наради
з
керівниками
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
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. Прес-конференції голови облдержадміністрації для обласних ЗМІ.
Впродовж кварталу
13. Здійснення організаційних заходів щодо забезпечення візитів в
область вищих посадових осіб держави.
Впродовж кварталу
14. Організація та проведення ярмарків «Золота осінь - 2017» з
продажу товаровиробниками області сільськогосподарської продукції.
Жовтень
15. Літературний фестиваль «Покрова» імені Т. Мельничука.
Жовтень
16. XXXI Всеукраїнський фестиваль музичного мистецтва імені А. КосАнатольського.
Жовтень
17. Обласна краєзнавчо-етнографічна конференція «Лиш те в народі
буде жити, що серце серцю передасть».
Жовтень
18. Всеукраїнський турнір з тхеквондо «Ivano-Frankivsk open».
Листопад
19. Всеукраїнський турнір з боксу серед жінок пам’яті Валерія
Дем’янова.
Грудень
20. Обласні етапи Всеукраїнських учнівських турнірів з навчальних
предметів.
Впродовж кварталу
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VII. Проведення основних заходів загальнообласного
і державного значення
14.10.

-

День захисника України. 75-а річниця створення УПА

28.10.

-

73-я річниця визволення України від фашистських загарбників

01.11.

-

99-а річниця проголошення ЗУНР

21.11.

- День гідності та свободи

26.11

- День пам’яті жертв голодомору і політичних репресій

06.12.

- День Збройних Сил України

07.12.

- День місцевого самоврядування

14.12.

-

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС

Начальник управління з організаційної
роботи апарату облдержадміністрації

Ігор Тукало

