і

УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВН А АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від

0 2 . Q7.2.d1Q

м.Івано-Франківськ

№

ЗО

Про план роботи обласної
державної адміністрації на
третій квартал 2019 року

1. Затвердити план роботи обласної державної адміністрації на третій
квартал 2019 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 третій
квартал 2019 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.

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
облдержадміністрації
від 02.07. 2019

№ 3 3 £~

ПЛАН
роботи обласної державної адміністрації
на третій квартал 2019 року
І. Питання для розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації
№
з/
п
1

Питання

Відповідальні
за підготовку

Г отують

2

3

4

Доповідають

5

18 липня
1.

Про створення та М. Савка
функціонування
підрозділів
місцевої
добровільної
пожежної охорони
в області.

2. Про хід виконання
постанови
Кабінету Міністрів
України від
25.04.2018 р.
№ 435 «Про
затвердження
Державної
програми
підвищення рівня
безпеки
дорожнього руху в
Україні на період
до 2020 року».

М. Савка
І. Пасічняк
Б. Кобилянський
В. Федорів

В. Чернецький

В. Чернецький

Ж. Табанець
Л. Семанів
В. Кімакович
В. Голубош
в - Рачкевич
В - Чернецький

Ж. Табанець

Ж. Табанець

Ж. Табанець

22 серпня
1• Про підсумки

М. Савка

2

виконання
І. Пасічняк
І. Мацькевич
І. Мацькевич
програми
Б. Кобилянський І. Андріїшин
В. Рачкевич
соціальноВ. Федорів
В. Корженьовський
економічного та Р. Маланій
О .Зрайко
культурного
В. Кімакович
розвитку і
М. Стовбан
бюджету області
В. Федорак
за II квартал
В. Джигіта
2019 року (на
виконання
постанови
Кабінету
Міністрів
України від
26.04.2003 року
№ 621 «Про
розроблення
прогнозних і
програмних
документів
економічного і
соціального
розвитку та
складання
проекту
державного
бюджету»).
2. Про стан
Р. Маланій
виконання Указу
Пезидента
України від
19.02.2002 р.
№ 155/2002 «Про
порядок організа
ції та здійснення
контролю за ви
конанням указів,
розпоряджень і
доручень Пре
зидента України»
(викладеного у
редакції Указу
Президента
України від

М. Керська

М. Керська

з
26.07.2005 p.
№ 1132/2005),
доручення Кабі
нету Міністрів
України від
19.05.2010 р.
№ 27554/2/1-10
до листа Пре
зидента України
від 14.05.2010 р.
№ 1-1/919 щодо
неухильного та
своєчасного
виконання актів і
доручень
Президента
України та стану
виконавської
дисципліни в
роботі з докумен
тами у структур
них підрозділах
облдержадмі
ністрації,
територіальних
органах мініс
терств, інших
центральних
органів виконав
чої влади, облас
них установах та
організаціях,
райдержадміністраціях та
виконкомах
міських рад міст
обласного
значення.
19 вересня
1. Про посилення
відповідальності
за використання
бюджетних

В. Федорів

І. Мацькевич
Г. Буковський

І. Мацькевич

4

коштів на
підприємствах, в
установах і
організаціях
області та
посилення
фінансовобюджетної
дисципліни (на
виконання
розпорядження
облдержадмі
ністрації від
19.01.2011 року
№ 148-р
«Питання
зміцнення
фінансовобюджетної
дисципліни»).
2. Про заходи щодо
реорганізації
фтизіатричної
служби області.

В. Федорів

М. Стовбан

М. Стовбан

II. Питання, що вноситимуться облдержадміністрацією
на розгляд сесій обласної ради
1. Про виконання
обласного
бюджету за
І півріччя
2019 року.

В. Федорів

І. Мацькевич

І. Мацькевич

2.

І. Пасічняк

В. Федорак

В. Федорак

Про перейменування ІваноФранківського
академічного
обласного
українського
музичнодраматичного
театру імені
І. Франка та

5

затвердження
статуту в новій
редакції.
3.

Про звіт директора І. Пасічняк
ІваноФранківського
академічного
обласного
українського
музичнодраматичного
театру імені
І. Франка
Р. Держипільського

В. Федорак
Р. Держипільський

Р. Держипільський

4.

Про призначення
на посаду
генерального
директорахудожнього
керівника ІваноФранківського
національного
академічного
драматичного
театру імені
І. Франка

В. Федорак

В. Федорак

5.

Про проект
М. Савка
регіональної
цільової програми
ведення
містобудівного
кадастру ІваноФранківської
області на 20202025 роки

В. Рачкевич

В. Рачкевич

І. Пасічняк

6. Про реформування Б. КобилянськийВ. Корженьовський В. Корже
ньовський
Коломийського
дитячого будинкуінтернату.
7. Про надання

Б. КобилянськийВ. Корженьовський В. Корже-
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ліквідаційній
комісії з
припинення
фукціонування
Снятинського
дитячого будинкуінтернату дозволу
на списання
майна.

ньовський

8. Про фінансування М. Савка
заходів з
обласного фонду
охорони
навколишнього
природного
середовища.

А. Пліхтяк

А. Пліхтяк

9. Про погодження
М. Савка
проектів
землеустрою щодо
встановлення
(зміни) меж
районів, міст та
внесення
пропозицій до
Верховної Ради
України.

О. Шастко

О. Шастко

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 залучення інвестицій в агропромисловий комплекс області.
Липень
І. Андріїшин
Про розширення національних природних парків області, в тому числі
НГІП «Верховинський».
Липень
А. Пліхтяк

7

Про заходи з недопущення на територію області африканської чуми
свиней.
Липень
Р. Гурський
Про екологічну ситуацію на території Калуського гірничопромисло
вого району.
Серпень
A. Пліхтяк, Р. Гурський
Про розподіл лімітів на заготівлю другорядних лісових матеріалів,
здійснення побічних користувань.
Серпень
B. Сахнюк
Про стан комплектування слухачами навчально-методичного центру
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області.
Вересень
В. Стебницький
Про хід проведення комплексу осінньо-польових робіт.
Вересень
І. Андріїшин
Про стан виконання обласних та державних програм розвитку
агропромислового комплексу.
Вересень
І. Андріїшин
Про виконання плану роботи облдержадміністрації за III квартал
2019 року.
Вересень
Л. Хоптюк

У заступника голови облдержадміністрації
Про стан та перспективи розвитку промислового та паливноенергетичного комплексів області у II півріччі 2019 року.
Серпень
Ж. Табанець
Про розрахунки населення за отримані комунальні послуги.
Серпень
В. Рачкевич

8

Про розрахунки підприємств житлово-комунального господарства за
спожиті енергоносії.
Серпень
В. Рачкевич
Про підсумки роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу,
житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери області в
осінньо-зимовий період 2018-2019 року і завдання щодо підготовки до
опалювального сезону 2019-2020 року.
Вересень
В. Рачкевич, Ж. Табанець
Про
стан
готовності
підприємств
житлово-комунального
господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.
Вересень
В. Рачкевич
Про виконання плану роботи облдержадміністрації за III квартал
2019 року.
Вересень
В. Лецин
У заступника голови облдержадміністрації
І. Пасічника
Про проведення урочистостей до Дня захисника України.
Вересень
B. Федорак
Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від
07.05.2014 року № 152 «Про порядок оформлення, видачі, обміну,
пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та
знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон».
Вересень
C. Саїв
Про підсумки 2018—2019 навчального року та хід підготовки до
нового 2019-2020 навчального року.
Вересень
В. Кімакович
Про виконання плану роботи облдержадміністрації за III квартал
2019 року.
Вересень
Г. Попадюк
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Про стан ринку праці Івано-Франківської області.
Щомісячно
В. Цимбалюк
Про організацію та відзначення основних заходів загальнообласного
і державного значення:
- 29-ї річниці проголошення Декларації про державний суверенітет
України;
- Дня Державного Прапора України;
- 28-ї річниці Незалежності України;
- 163-ї річниці від дня народження видатного українського письмен
ника та громадського діяча І. Франка;
- Дня знань;
- Дня партизанської слави.
Впродовж кварталу
В. Джигіта, В. Федорак, В. Кімакович

У заступника голови облдержадміністрації
Б. Кобилянського
Про хід виконання програми зайнятості населення області,
затвердженої розпорядженням облдержадміністрації від 01.03.2018 р. № 115
«Про програму зайнятості населення Івано-Франківської області на період
до 2020 року».
Липень
В. Корженьовський
Про забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, які позбавлені
батьківського піклування.
Серпень
І. Ковалик
Про виконання плану роботи облдержадміністрації за III квартал
2019 року.
Вересень
І. Темник
Про стан виконання в області Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» та розпорядчих документів Кабінету
Міністрів України з цього питання.
Впродовж кварталу
І. Тукало, М. Дем’янчук
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У заступника голови облдержадміністрації
В. Федоріва
Про посилення контролю за станом виплати заробітної плати
працівникам галузі охорони здоров’я та освіти у 2019 році.
Липень
М. Стовбан, В. Кімакович
Про підсумки санаторно-курортного лікування
оздоровлення дітей.
Вересень
М. Стовбан, В. Корженьовський

та

літнього

Про стан виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ
області та інших соціальних виплат.
Вересень
І. Мацькевич
Про виконання плану роботи облдержадміністрації за III квартал
2019 року.
Вересень
Г. Попадюк
У керівника апарату облдержадміністрації
Р. Маланія
Про основні організаційні заходи з підготовки та проведення
позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.
Липень
І. Владика, І. Тукало
Про стан роботи зі зверненнями громадян у І півріччі 2019 року.
Липень
JI. Балкова
Про скерування у 2019 році обласною і районними державними
адміністраціями державних службовців на навчання у галузі «Публічне
управління та адміністрування».
Липень
А. Мельничук
Про здійснення райдержадміністраціями контролю за діяльністю
органів місцевого самоврядування щодо реєстрації цивільних актів.
Вересень
А. Кустик

11

Про виконання плану роботи облдержадміністрації за III квартал
2019 року.
Вересень
Т. Грибик

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, JI. Балкова, керівники
структурних підрозділів облдержадміністрації
Надання методичної, консультативної та практичної допомоги
управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій, керівникам
і спеціалістам агроформувань з питань організації підготовки і проведення
жнив.
Впродовж кварталу
І. Андріїшин
Надання методичної, консультативної допомоги відділам ведення
Державного реєстру виборців апаратів райдержадміністрацій, виконкомів
міських рад міст обласного значення з питань періодичного поновлення
персональних та ідентифікаційних даних громадян у Державному реєстрі
виборців.
Впродовж кварталу
І. Владика
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 практичної і методичної допомоги службам у справах дітей
Верховинської, Коломийської та Снятинської райдержадміністрацій, радам
об’єднаних територіальних громад (за окремим списком) з питань
соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених
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батьківського піклування, захисту їх житлових прав
попередження дитячої бездоглядності та безпритульності.
Впродовж кварталу
І. Ковалик

та

інтересів,

Надання допомоги господарствам області з питань охорони праці,
пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху.
Впродовж кварталу
І. Андріїшин, В. Чернецький
Надання на місцях, спільно з Івано-Франківським відокремленим
підрозділом Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»,
практичної та методичної допомоги працівникам райдержадміністрацій,
виконкомів міських рад міст обласного значення щодо утворення та
функціонування об’єднаних територіальних громад.
Впродовж кварталу
І. Тукало, Р. Панасюк
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
І. Андріїшин
Вивчення роботи і надання практичної та методичної допомоги
райдержадміністраціям (за окремим графіком), департаменту економічного
розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації щодо
організації роботи зі зверненнями громадян.
Впродовж кварталу
JI. Балкова
Надання методичної, консультативної та практичної допомоги з
питань підготовки та оформлення службових документів відповідальним
працівникам апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації,
територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади.
Впродовж кварталу
О. Щербатюк
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, прийому на військову службу за
контрактом, виконання Указу Президента України від 11.02.2016 року
№ 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил
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України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби
України».
Впродовж кварталу
М. Саманів
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
І. Андріїшин
Надання
організаційної
і
методичної
допомоги
райдержадміністраціям та виконкомам міських рад міст обласного значення
з питань виконання 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».
Впродовж кварталу
В. Корженьовський
Надання організаційної та методичної допомоги райдерж
адміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення з питань
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року
№ 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної
допомоги сім’ям з дітьми».
Впродовж кварталу
В. Корженьовський
Надання
організаційної
і
методичної
допомоги
райдержадміністраціям та виконкомам міських рад міст обласного
значення, рад об’єднаних територіальних громад (за окремим планом) з
питань
виконання
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від
30.01.2019 року № 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною
до трьох років «муніципальна няня».
Впродовж кварталу
В. Корженьовський
Надання практичної та методичної допомоги працівникам органів
місцевого самоврядування з питань дотримання вимог санітарного
законодавства щодо утримання населених пунктів.
Впродовж кварталу
Р. Гурський
Надання методичної, консультативної допомоги відділам ведення
Державного реєстру виборців апаратів райдержадміністрацій, виконкомів
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міських рад міст обласного значення з питань підготовки та виготовлення
попередніх і уточнених списків виборців, іменних запрошень виборцям для
голосування під час позачергових виборів народних депутатів України
21 липня 2019 року.
Липень
І. Владика
Надання методичної та консультативної допомоги архівним відділам
Богородчанської райдержадміністрацїї і Яремчанської міської ради.
Липень
JI. Харук
Надання
практичної та методичної допомоги
працівникам
райдержадміністрацій з питань порядку запровадження та встановлення
карантинного режиму та контролю за дотриманням фітосанітарних заходів,
що застосовуються у карантинній зоні.
Липень
Р. Гурський
Надання практичної та методичної допомоги працівникам органів
місцевого самоврядування з питань спрямування коштів місцевих бюджетів
на закупівлю, заміну технологічного обладнання у харчоблоках закладів
освіти та дошкільних закладів відповідно до вимог законодавства про
харчові продукти.
Липень
Р. Гурський
Надання
методичної допомоги
відповідальним
працівникам
Калуської міської ради з питань організації цивільного захисту, техногенної
і пожежної безпеки.
Серпень
В. Стебницький

V.
Перелік питань для навчання працівників обласної,
районних державних адміністрацій, виконкомів міських рад міст
обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад
Семінари-навчання працівників райдержадміністрацій та виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення, рад об’єднаних
територіальних громад щодо надання адміністративних послуг населенню.
Вересень
Ж. Табанець
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, організації
підготовки молоді до військової служби.
Впродовж кварталу
М. Саманів
Наради-семінари спеціалістів структурних підрозділів з питань
соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських
рад міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад щодо
дотримання законодавства України про працю та соціальний захист
населення.
Впродовж кварталу
В. Корженьовський
Наради-семінари спеціалістів структурних підрозділів з питань
соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських
рад міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад щодо
забезпечення технічними та іншими засобами реалізації осіб з інвалідністю,
дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати
грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби
реабілітації.
Впродовж кварталу
В. Корженьовський
Наради-семінари спеціалістів структурних підрозділів з питань
соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських
рад міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад щодо
порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями та порядку виплати
грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування
автомобілів та на транспортне обслуговування.
Впродовж кварталу
В. Корженьовський
Семінари-навчання працівників рад 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
В. Стебницький
Семінари-навчання працівників облдержадміністрації, райдержадмі
ністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, рад
об’єднаних територіальних громад щодо порядку нарахування та сплати
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податку на майно (на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
транспортного податку, плати за землю).
Впродовж кварталу
І. Столярик
Семінари-навчання працівників облдержадміністрації, райдержадмі
ністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, рад
об’єднаних територіальних громад з питань заборони делегування
повноважень
органів
виконавчої
влади
та
органів
місцевого
самоврядування.
Впродовж кварталу
Т. Савчин
Навчання державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування,
керівників та головних
спеціалістів державних
підприємств, установ і організацій в обласному центрі перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
JL Слободян

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
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
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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 та
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. Забезпечення контролю за виконанням актів і доручень Президента
України, Уряду, власних рішень облдержадміністрації.
Впродовж кварталу
7. Підготовка та проведення засідань колегії, громадських рад,
комісій, робочих груп, комітетів та інших консультативно-дорадчих органів
облдержадміністрації.
Впродовж кварталу
8. Контроль за виконанням програм 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 Адміністрацією
Президента України та Кабінетом Міністрів України.
Впродовж кварталу
10. Виступи голови, першого заступника, заступників голови,
керівника апарату облдержадміністрації в регіональних засобах масової
інформації.
Впродовж кварталу
11. Підготовка та проведення прес-конференцій голови облдерж
адміністрації для обласних ЗМІ.
Впродовж кварталу
12. Здійснення організаційних заходів щодо забезпечення візитів в
область вищих посадових осіб держави.
Впродовж кварталу
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13. Обласний фестиваль патріотичної пісні «Яворина».
Липень
с. Липа Долинського району
14. Всеукраїнська проща до монастиря Воздвиження Чесного Хреста
ПЦУ.
Липень
с. Манява Богородчанського району
15. V Міжнародний фестиваль карильйонної музики та дзвонового
мистецтва.
Серпень
с. Гошів Долинського району
16. Обласний
відкритий
«Покутські джерела».
Серпень
м. Тлумач

фестиваль

аматорського

мистецтва

17. Обласний конкурс «Краща бібліотека року».
Серпень
18. Всеукраїнський турнір з шашок-64 «Кубок Прикарпаття».
Липень
19. Всеукраїнська Патріарша проща.
Серпень
с. Крилос Галицького району
20. Чемпіонат України з вільної боротьби серед чоловіків.
Серпень
21. XI Всеукраїнський театральний
представлення».
Вересень
м. Коломия

фестиваль

«Коломийські

22. Міжнародний фольклорний фестиваль етнографічних регіонів
України «Родослав».
Вересень
23. Всеукраїнська Патріарша проща УГКЦ.
Вересень
с. Погоня Тисменицького району
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24. Міжнародний турнір з настільного тенісу «Кубок Роксолани».
Вересень
м. Рогатин
VII. Основні заходи загальнообласного
і державного значення
16.07.

- 29-а річниця проголошення Декларації про державний
суверенітет України

23.08.

- День Державного Прапора України

24.08.

- 28-а річниця Незалежності України

27.08.

- 163-я річниця від дня народження видатного українського
письменника та громадського діяча І. Франка

01.09.

- День знань

22.09.

- День партизанської слави

Начальник управління з організаційної
роботи апарату облдержадміністрації

/
ІГ0Р Тукало

