УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від ОЪ- 0

4

м.Івано-Франкшськ

№

X

Про план роботи обласної
державної адміністрації на
перший квартал 2017 року
1. Затвердити план роботи обласної державної адміністрації на
перший 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 перший
квартал 2017 року.
4. Координацію роботи та контроль за викоцйнйям 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 0101. 1014
№ 2
ПЛАН
роботи обласної державної адміністрації
на перший квартал 2017 року
І. Питання для розгляду на засіданнях колегії
облдержадміністрації
№
№
з/
п
1

Питання

Відпові
дальні за
підготовху

Г отують

Доповідають

2

3

4

5

27 січня
1.

Про проблеми та
перспехтиви
реставрації об’єхтів
сахральної
архітехтури
національного
значення в області.

І. Пасічняк

2.

Про хід вихонання
І. Пасічнях
розпорядження
облдержадміністрації
від 06.05.2014 роху
№ 233 «Про
затвердження плану
заходів щодо
визначення та
задоволення
соціально-побутових
потреб та потреб у
медичній допомозі
ветеранів війни, жертв
нацистсьхих
переслідувань та
сімей загиблих
(померлих) воїнів».

В. Федорах

В. Федорах

В. Яворсьхий

В. Яворсьхий

з
24 лютого
В. Яворський

1•

Про стан надання
громадянам субсидій
на оплату житловокомунальних послуг.

І. Пасічняк

В Яворський
Н. Іванів

2.

Про заходи щодо
створення та
належного
забезпечення
функціонування
добровільної
пожежної охорони.

М. Савка

В. Чернецький В. Чернецький

3.

І. Пасічняк
Про стан виконання
постанови Кабінету
Міністрів України від
15.05.2013 року №341
«Про затвердження
Державної цільової
соціальної програми
підтримки сім’ї до
2016 року».

4.

М. Савка
Про стан виконання
Я. Паранюк
розпорядження обл
держадміністрації від
06.04.2016 року № 201
«Про заходи щодо
наповнення місцевих
бюджетів області,
дотримання жорст
кого режиму економії
бюджетних коштів та
посилення фінансовобюджетної дисциплі
ни на 2016 рік».

І. Мацькевич

І. Мацькевич

5.

Про стан виконання
розпорядження
облдержадміністрації
від 18.07.2016 року
№ 489 «Про план
заходів щодо
виконання положень

В.Яворський

В.Яворський

І. Пасічняк

В.Яворський

В.Яворський
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Територіальної угоди
на 2016 рік».
24 березня
1•

Про підсумки
виконання програми
соціальноекономічного та
культурного розвитку
і бюджету області за
2016 рік.

М. Савка
Я. Паранюк
І. Пасічняк
В. Крецул

Ж. Табанець
І. Мацькевич
І. Андріїшин
Н. Іванів
В. Яворський
Д. Романюк
В. Кімакович
М. Матейко
В. Федорак
В. Джигіта

Ж. Табанець
І. Мацькевич

2.

Про хід виконання
розпорядження
облдержадміністрації
від 03.12.2014 року
№ 723 «Про схвален
ня проекту регіональ
ної цільової програми
розвитку донорства
крові, її компонентів
та виготовлення
препаратів з них на
2015-2017 роки».

І. Пасічняк

М. Матейко

М. Матейко

3.

Про стан виконання
розпорядження
облдержадміністрації
від 18.01.2013 року
№ 29 «Про заходи
щодо запобігання
випадкам травмуван
ня і загибелі туристів
та місцевого
населення під час
лавинонебезпечного
сезону в горах».

М. Савка

В. Чернецький В. Чернецький

4.

Про підсумки роботи
зі зверненнями
громадян в органах
виконавчої влади
області у 2016 році.

В. Крецул

Л. Балкова

Л. Балкова

5

II. Питання, що вноситимуться облдержадміністрацією
на розгляд обласної ради
Про виконання
обласного бюджету
за 2016 рік.

М. Савка

І. Мацькевич

І. Мацькевич

Про виконання
програми соціальноекономічного та
культурного розвитку
області за 2016 рік і
програму соціальноекономічного та
культурного розвитку
області на 2017 рік.

М. Савка
Я. Паранюк
І. Пасічняк
В. Крецул

Ж. Табанець

Ж. Табанець

Про внесення змін до М. Савка
комплексної
регіональної цільової
програми розвитку
туризму в області на
2016-2020 роки.

Д. Романюк

Д. Романюк

І. Пасічняк
Про регіональну
цільову програму
відзначення в області
свят державного,
регіонального,
місцевого значення,
пам’ятних дат та
історичних подій на
2017-2020 роки.

В. Джигіта

В. Джигіта

Про внесення змін до І. Пасічняк
регіональної цільової
програми «Культура
Івано-Франківщини»
на 2016-2020 роки.

В. Федорак

В. Федорак

Я. Паранюк
Про стан, ремонт та
утримання автомо
більних доріг в об
ласті і фінансування
цих робіт у 2017 році.

В. Буджак

В. Буджак
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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 підсумки роботи агропромислового комплексу області у 2016 році.
Січень
І. Андріїшин
Про фінансування державних установ області та цільової програми
проведення лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних робіт
у сфері ветеринарної медицини у 2017 році.
Лютий
Р. Гурський
Про бюджетне фінансування агропромислового комплексу у 2017 році.
Лютий
І. Андріїшин
Про заходи з недопущення на територію області африканської чуми
свиней та профілактики нодулярного дерматиту великої рогатої худоби.
Березень
Р. Гурський
Про хід весняно-польових робіт.
Березнь
І. Андріїшин
Про дотримання місцевими органами влади вимог Закону України
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» та Бюджетного кодексу
України під час затвердження місцевих бюджетів.
Лютий
І. Мацькевич
Про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища у 2017 році.
Березень
Р. Гасимов
Про екологічну ситуацію
промислового району.
Лютий
Р. Гасимов

на

території

Калуського

гірничо
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Про хід виконання плану роботи облдержадміністрації на І квартал
2017 року.
Березень
Л. Хоптюк
У заступника голови облдержадміністрації
Я. Паранюка
Про стан розрахунків комунальних підприємств області за спожиті
енергоносії.
Лютий
Н. Іванів, Ж. Табанець
Про розробку містобудівної документації «Схеми планування території
Івано-Франківської області» та необхідності її подання для затвердження на
сесії обласної ради.
Лютий
Н. Іванів
Про стан та перспективи розвитку нафтогазовидобутку на території
області.
Березень
Ж. Табанець
Про роботу пасажирського транспорту.
Березень
Ж. Табанець
Про формування переліку інвестиційних програм та проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись у 2017 році за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку.
Березень
H. Іванів
Про стан виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та
інших соціальних виплат.
Березень
I. Мацькевич
Про хід виконання плану роботи облдержадміністрації на І квартал
2017 року.
Березень
І. Темник
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У заступника голови облдержадміністрації
І. Пасічника
Про підготовку та проведення засідань експертної ради
книговидання.
Січень
В. Джигіта

з питань

Про підсумки роботи з обдарованими дітьми.
Січень
В. Кімакович
Про розвиток соціального діалогу в області.
Січень
B. Яворський
Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від
26.10.2016 р. № 745 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 25 березня 2015 р. № 302».
Січень
C. Саїв
Про реконструкцію та добудову Івано-Франківського музичного
училища ім. Д. Січинського.
Лютий
В. Федорак, Н. Іванів
Про проблемні питання впровадження цифрового радіомовлення.
Лютий
В. Джигіта
Про стан забезпечення житлом учасників антитерористичної операції.
Лютий
В. Яворський
Про впровадження інклюзивної форми навчавчання у навчальних
закладах області.
Лютий
В. Кімакович
Про призначення стипендії голови облдержадміністрації та голови
обласної ради студентам вищих навчальних закладів.
Березень
В. Кімакович
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Про безкоштовне навчання у державних і комунальних професійнотехнічних та вищих навчальних закладах дітей, батьки яких загинули або
постраждали під час масових акцій громадського протесту чи проведення
антитерористичної операції.
Березень
В. Кімакович
Про хід виконання плану роботи облдержадміністрації на І квартал
2017 року.
Березень
Г. Попадюк
Про стан ринку праці Івано-Франківської області.
Щомісячно
Г. Горбаль
Про організацію та відзначення основних заходів загальнообласного
і державного значення:
- Різдво Христове;
- Хрещення Господнє;
- День Соборності України, 98-а річниця Злуки УНР та ЗУНР;
- День вшанування учасників бойових дій на території інших держав;
- День пам’яті Героїв Небесної сотні;
- 203-я річниця від дня народження Т. Г. Шевченка
Впродовж кварталу
В. Джигіта, В. Федорак, В. Кімакович
У керівника апарату облдержадміністрації
Про підготовку щорічного звіту Президенту України щодо стану спрач
у області.
Січень
І. Тукало
Про організацію
подання декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави, на веб-сайті Національного агентства з питань
запобігання корупції.
Січень
А. Мельничук, О. Зрайко,
Про роботу з документами та стан виконавської дисципліни в апараті
облдержадміністрації у 2016 році.
Лютий
О. Щербатюк, М. Керська
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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.
Лютий
Керівники структурних підрозділів апарату
облдержадміністрації
Про
планування
роботи
облдержадміністрації.
Лютий
І. Тукало

моніторингової

групи

апарату

Про організацію проведення семінарів з керівниками апаратів
райдержадміністрацій, керуючими справами виконкомів міських рад міст
обласного значення та начальниками організаційних відділів апаратів
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного
значення.
Лютий
І. Тукало
Про роботу з документами та стан виконавської дисципліни у
структурних підрозділах облдержадміністрації та територіальних органах
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у 2016 році.
Березень
О. Щербатюк, М. Керська
Про роботу з документами та стан виконавської дисципліни у
райдержадміністраціях і виконкомах міських рад міст обласного значення у
2016 році.
Березень
О. Щербатюк, М. Керська
Про стан роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади
області у 2016 році.
Березень
Л. Балкова
Про хід виконання плану роботи облдержадміністрації на І квартал
2017 року.
Березень
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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)
В. Крецул, 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 питань
цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у Рогатинському
районі.
Лютий
В. Стебницький
Надання методичної допомоги у підготовці сил та засобів цивільного
захисту міських та районних ланок територіальної підсистеми цивільного
захисту Івано-Франківської та Калуської міських рад, Богородчанської
райдержадміністрації для участі у командно-штабному навчанні.
Лютий-березень
В. Стебницький
Надання методичної, консультативної та практичної допомоги
управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій, керівникам і
спеціалістам агроформувань з питань організації підготовки і проведення
комплексу весняно-польових робіт.
Лютий-березень (за окремим планом)
І. Андріїшин
Надання методичної та консультативної допомоги архівному відділу
Снятинської райдержадміністрації.
Березень
І. Гриник
Надання практичної і методичної допомоги службам у справах дітей
Богородчанської, Коломийської та Косівської 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
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Надання практичної допомоги службам управління персоналом апаратів
районних державних адміністрацій та структурних підрозділів обласної
державної адміністрації з питань:
- формування вимог до посад державних службовців;
- формування документів з метою скерування державних службовців
для участі у конкурсному відборі на навчання в Національній академії
державного управління при Президентові України, її Львівському
регіональному інституті;
- порядку складання звітності про кількісний та якісний склад
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та їх
професійне навчання;
- формування і ведення кадрової документації відповідно до нових
вимог нормативних документів.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
А. Мельничук
Надання практичної та
методичної допомоги
працівникам
райдержадміністрацій
з
питань
підготовки
розпоряджень
райдержадміністрацій щодо розроблення та затвердження детальних планів
територій за межами населених пунктів.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
Н. Іванів
Надання практичної та
методичної допомоги
працівникам
райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення,
новостворених об’єднаних територіальних громад щодо налагодження
системної роботи.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
H. Іванів, І. Тукало
Надання допомоги господарствам області з питань охорони праці,
пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
I. Андріїшин, В. Чернецький
Надання методичної, консультативної та практичної допомоги
департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури,
господарському управлінню облдержадміністрації з питань роботи з
документами і організації контролю за їх виконанням.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
О. Щербатюк, М. Керська
Надання методичної та практичної допомоги Рожнятівській,
Тисменицькій рай держадміністраціям, виконкому Бурштинської міської
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ради з питань удосконалення роботи з документами і організації контролю за
їх виконанням.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
0 . Щербатюк, М. Керська
Вивчення роботи і надання практичної та методичної допомоги
райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення,
департаменту соціальної політики, департаменту охорони здоров’я,
управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації з питань
організації роботи зі зверненнями громадян.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
Л. Балкова
Надання методичної, консультативної та практичної допомоги на
місцях щодо попередження травматизму в аграрному секторі економіки,
забезпечення дієвого відомчого контролю за станом охорони праці ні
підприємствах галузі агропромислового комплексу.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
1. 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 допомоги працівникам райдержадміністрацій з
питань охорони культурної спадщини та музейної справи.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
В. Федорак
Надання практичної та методичної допомоги навчальним закладам
освіти з питань матеріально-технічного забезпечення та дотримання норм і
правил охорони праці.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
В. Кімакович
Надання організаційної і методичної допомоги райдержадміністраціям
та виконкомам міських рад міст обласного значення з питань організації
здійснення інформаційно-аналітичної діяльності та комунікацій з
громадськістю.
Впродовж кварталу
В. Джигіта
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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. Яворський

V. Перелік питань для навчання працівників обласної,
районних державних адміністрацій,
виконкомів міських рад міст обласного значення
Семінар-навчання відповідальних працівників райдержадміністрацій та
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення з питань
удосконалення роботи зі зверненнями громадян.
Лютий
Л. Балкова
Семінари-навчання спеціалістів районних та міських центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, рад об’єднаних територіальних
громад з питань соціального супроводження прийомних сімей, дитячих
будинків сімейного типу.
Березень
Р. Микитюк
Семінари-навчання
спеціалістів
служб
у
справах
дітей
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного
значення, працівників з питань дітей рад об’єднаних територіальних громад з
питань захисту прав та інтересів дітей.
Березень
І. Ковалик
Семінари-навчання працівників райдержадміністрацій та виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення, рад об’єднаних
територіальних громад з питань надання адміністративних послуг
населенню.
Березень
Ж. Табанець
Семінари-навчання керівників та працівників підвідомчих установ
освіти з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
В. Кімакович
Семінари-навчання працівників виконавчих комітетів сільських рад
Старобогородчанської та Верхнянської об’єднаних територіальних громад з
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питань порядку організації і здійснення заходів цивільного захисту органами
місцевого самоврядування відповідно до вимог законодавств та нормативноправових 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, підготовки молоді до військової служби та організації
військово-патріотичного виховання.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
М. Саманів
Навчання-семінари працівників райдержадміністрацій, виконкомів
міських рад міст обласного значення з питань налагодження взаємодії з
громадськістю та органами виконавчої влади і місцевого самоврядування,
реалізацій Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського
суспільства.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
В. Джигіта
Навчання-семінари працівників райдержадміністрацій
стратегічного планування розвитку галузі культури.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
В. Федорак

з

питань

Навчання-семінари працівників райдержадміністрацій з питань
підготовки розпоряджень райдержадміністрацій щодо розроблення та
затвердження детальних планів територій за межами населених пунктів.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
Н. Іванів
Семінари-навчання працівників райдержадміністрацій, виконкомів
міських рад міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад
з основних питань їх функціонування.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
H. Іванів, І. Тукало
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 (за окремим планом)
I. Тукало
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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 питань дотримання
законодавства України про працю та соціальний захист населення, надання
соціальних послуг, бюджетного законодавства.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
В. Яворський
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-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 (за окремим планом)
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
1. Організація
і
проведення
робочих
поїздок
голови
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
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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 т
містах обласного значення.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
6. Вивчення та контроль за виконанням указів і доручень Президента
України,
постанов
та
розпоряджень
Уряду,
розпоряджень
облдержадміністрації.
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. Визначення рейтингових показників соціально-економічного та
культурного розвитку районів і міст обласного значення відповідно до
розпорядження облдержадміністрації від 24.11.2016 року № 794 «Про
проведення моніторингу та рейтингової оцінки результатів соціальноекономічного розвитку районів та міст області».
Впродовж кварталу
10. 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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11.
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
12. Виступи голови, першого заступника, заступників голови,
керівника апарату облдержадміністрації в регіональних засобах масової
інформації.
Впродовж кварталу
13. Прес-конференції голови облдержадміністрації для обласних ЗМІ.
Впродовж кварталу
14. Здійснення організаційних заходів щодо забезпечення візитів в
область вищих посадових осіб держави.
Впродовж кварталу
15. Міжнародний мовно-літературний
студентської молоді імені Тараса Шевченка.
Січень-березень

конкурс

учнівської

та

16. Підготовка щорічного звіту про діяльність облдержадміністрації
щодо соціально-економічного розвитку області у 2016 році.
Січень
17. Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях».
Січень
18. Обласний Різдвяний фестиваль.
Січень
19. Обласне свято народної творчості «Розколяда».
Січень
20. Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика.
Січень
21. Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося, брати
мої».
Січень-лютий
22.
II етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів - членів Малої академії наук України.
Лютий
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23. Всеукраїнський конкурс «Учитель року».
Люти й-березень
24. Всеукраїнські змагання зі стрибків на лижах з трампліна на «Кубок
Гуцульщини».
Лютий
25. Міжнародний конкурс з українознавства.
Березень
26. Відкритий дитячий фестиваль-конкурс української естрадної пісні
«Водограй», присвячений пам'яті поета, композитора Володимира Івасюка.
Березень
смт Брошнів-Осада Рожнятівського району
VII. Проведення основних заходів загальнообласного
і державного значення

. .

01 01

Новий 2017 рік

07.01.

Різдво Христове

19.01.

Хрещення Господнє

. .

22 01

День Соборності України, 98-а річниця Злуки УНР та ЗУНР

29.01

День пам’яті Героїв Крут

15.02.

День вшанування учасників бойових дій на території інших
держав

. .

20 02

День пам’яті Героїв Небесної сотні

08.03.

Міжнародний жіночий день

09.03.

203-я річниця від дня народження Т. Г. Шевченка

Заступник керівника апарату начальник управління з організаційної
роботи апарату облдержадміністрації

Ігор Тукало

