УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 3

° '

мівано-Франківськ

№

Про план роботи обласної
державної адміністрації на
третій квартал 2016 року
1. Затвердити план роботи обласної державної адміністрації на третій
квартал 2016 року (додається).
2. Першому заступнику, заступникам голови, заступнику голови керівнику апарату, керівникам структурних підрозділів обласної державної
адміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, головам райдержадміністрацій, міським головам
міст обласного значення забезпечити реалізацію запланованих заходів.
3. Контроль та координацію за виконанням розпорядження покласти на
першого заступника, заступників голови, заступника^ттшови - керівника
апарату обласної державної адміністрації відповідно др функціональних
повноважень.

Голова обласної
державної адміністрації

Олег Г ончарук
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
облдержадміністрації
від ЗО- 06 .<3.016 № V

ПЛАН
роботи обласної державної адміністрації
на третій квартал 2016 року

№
№з
/п
1
1.

2.

І. Питання для розгляду на засіданнях колегії
___________ облдержадміністрації___________
Відповідальні
Питання
Г отують
за підготовку
2
22 липня
Про підсумки
виконання програми
соціальноекономічного та
культурного розвитку
і бюджету області за
І півріччя 2016 року.

Про підсумки роботи
зі зверненнями
громадян в органах
виконавчої влади
області у І півріччі
2016 року.
26 серпня
Звіт про роботу
начальника управ
ління культури,
національностей та
релігій облдержадмі
ністрації В. Федорака
щодо виконання

3

4

Доповідають
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Я. Паранюк
І. Пасічняк
В. Крецул

Ж. Табанець
Г. Карп
Н. Іванів
М. Савка
Л. Бур дяк
Д. Романюк
В. Кімакович
М. Матейко
В. Федорак
В. Джигіта

Ж. Табанець
Г. Карп
голови
райдержадміністрацій,
міські голови
міст
обласного
значення

В. Крецул

Л. Балкова

Л. Балкова

І. Пасічняк

В. Федорак

В. Федорак

з
загальнообласних
програм розвитку
галузі.
Про підсумки
організованого
відпочинку та
оздоровлення дітей
влітку 2016 року.
23 вересня
Про стан готовності
підприємств паливноенергетичного
комплексу та
житловокомунального
господарства області
до роботи в осінньозимовий період 20162017 років.

І. Пасічняк

В. Кімакович
М. Матейко
Р. Гурський

В. Кімакович

Я. Паранюк
І. Пасічняк
В. Крецул

Н. Іванів
Ж. Табанець
Г. Карп
М. Савка
Л. Бур дяк
В. Кімакович
М. Матейко
В. Федорак

Н. Іванів
голови
райдержадміністрацій,
міські голови
міст
обласного
значення

Л. Бур дяк
М. Матейко

Л. Бурдяк

Про забезпечення
І. Пасічняк
соціального захисту та
реабілітацію осіб з
обмеженими
фізичними
можливостями.

II. Питання, що вноситимуться облдержадміністрацією
на розгляд обласної ради
1•

Про затвердження
звіту про виконання
обласного бюджету за
І півріччя 2016 року.

Я. Паранюк

2.

Про затвердження
Програми боротьби з
онкологічними
захворюваннями на
період до 2020 року.

Пасічняк

Г. Карп

М. Матейко

Г. Карп

М. Матейко
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III.
Питання для розгляду на нарадах у першого заступника,
заступників голови, заступника голови - керівника апарату обласної
державної адміністрації в порядку контролю
У першого заступника голови облдержадміністрації
Про організацію роботи місцевих комісій з питань техногенноекологічної безпеки.
Липень
В. Стебницький
Про залучення інвестицій в агропромисловий комплекс області.
Липень
М. Савка
Про забезпечення пожежної безпеки об’єктів тимчасового проживання
незахищених верств населення.
Липень
В. Чернецький
Про надання в оренду водних об’єктів.
Липень
Р. Гасимов, Р. Михайлюк
Про підсумки проведення ремонтних робіт у Івано-Франківському
академічному обласному українському музично-драматичному театрі
ім. І. Франка та Музеї мистецтв Прикарпаття.
Липень
Н. Іванів, В. Федорак
Про екологічну ситуацію на території Калуського гірничо-промислового
району.
Липень
Р. Гасимов, В. Стебницький
Про заходи щодо збереження та нарощення поголів’я корів молочного та
м’ясного напрямків продуктивності.
Серпень
М. Савка
Про готовність формувань цивільного захисту до реагування на можливі
надзвичайні ситуації.
Серпень
В. Стебницький
Про розгляд документів щодо виділення лісових ділянок у тимчасове
користування без вилучення у постійних користувачів.
Серпень
О. Голубчак
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Про розподіл лісових ресурсів місцевого значення.
Вересень
О. Голубчак
Про хід осінньо-польових робіт.
Вересень
М. Савка
Про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища у 2016 році.
Вересень
Р. Гасимов
Про виконання
обласних
агропромислового комплексу.
Вересень
М. Савка

та

державних

програм

розвитку

Про хід виконання плану роботи облдержадміністрації на III квартал
2016 року.
Перша декада вересня
Л. Хоптюк
У заступника голови облдержадміністрації
Я. Паранюка
Про стан дебіторської та кредиторської заборгованості
бюджетів.
Липень
Г. Карп

місцевих

Про висновки уповноважених установ та організацій області щодо
«Схеми планування територій Івано-Франківської області».
Липень
Н. Іванів
Про нафтогазовидобуток на території області.
Серпень-вересень
Ж. Табанець
Про засідання обласного оперативного штабу із забезпечення сталого
проходження опалювального сезону, організації упередження аварій та
проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення
в осінньо-зимовий період 2016-2017 року.
Серпень-вересень
Ж. Табанець
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Про роботу пасажирського транспорту в області.
Вересень
Ж. Табанець
Про стан розрахунків комунальних підприємств за спожиті енергоносії.
Вересень
Н. Іванів
Про стан виконання державних житлових програм в області.
Вересень
Н. Іванів
Про засідання регіональної міжвідомчої комісії з питань захисту прав
інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств в
області.
Вересень
Ж. Табанець
Про стан виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та
інших соціальних виплат.
Вересень
Г. Карп
Про хід виконання плану роботи облдержадміністрації на III квартал
2016 року.
Перша декада вересня
І. Темник
У заступника голови облдержадміністрації
І. Пасічняка
Про стан нормування праці в області.
Липень
Л. Бурдяк
Про підготовку V Міжнародного фольклорного фестивалю етнографічних
регіонів України «Родослав».
Липень
В. Федорак
Про стан підготовки до відзначення в області 160-ї річниці від дня
народження видатного українського письменника та громадського діяча
І. Франка.
Липень
В. Федорак
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Про стан підготовки до проведення Всеукраїнської Патріаршої прощі до
Крилоської ікони Божої Матері.
Липень-серпень
В. Федорак
Про захист прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, які позбавлені
батьківського піклування.
Серпень
І. Ковалик
Про надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в осінньозимовий період 2016-2017 років.
Вересень
Л. Бурдяк
Про підсумки відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2016 року.
Вересень
B. Кімакович, М. Матейко, Р. Гурський
Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від
07.05.2014 р. № 152 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та
Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення
державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його
тимчасового затримання та вилучення» щодо оформлення паспорта
громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм
(біометричного паспорта).
Вересень
C. Саїв
Про хід виконання плану роботи облдержадміністрації на III квартал
2016 року.
Перша декада вересня
Г. Попадюк
Про стан ринку праці в області.
Щомісячно
Г. Горбаль
Про організацію та відзначення основних заходів державного і
загальнообласного значення:
- 26-ї річниці проголошення Декларації про державний суверенітет
України;
- Дня Державного Прапора України;
- 25-ї річниці Незалежності України;
- Дня знань.
Впродовж кварталу
В. Джигіта, В. Федорак, В. Кімакович
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У заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації
В. Крецула
Про підготовку до видання методичного довідника з питань української
ділової мови.
Липень
0 . Щербатюк, Н. Зелінська
Про підсумки роботи із зверненнями громадян у І півріччі 2016 року.
Липень
Л. Балкова
Про
планування
роботи
облдержадміністрації.
Липень
1. Тукало

моніторингової

групи

апарату

Про скерування державних службовців для участі у конкурсному відборі
для вступу на навчання у магістратуру державної служби Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу.
Липень
А. Мельничук
Про оновлення посадових інструкцій працівників у зв’язку зі змінами у
структурі апарату облдержадміністрації.
Липень
А. Мельничук
Про організацію І та II етапів змагань XVIII Всеукраїнської спартакіади
державних службовців.
Липень
С. Онищук, І. Орищенко, О. Оклієвич
Про підготовку до видання збірника матеріалів з практики проведення
об’єднання територіальних громад та досвіду вирішення в районах і містах
області питань місцевого значення.
Серпень
І. Тукало
Про дотримання органами виконавчої влади області Закону України
«Про державну службу».
Серпень
С. Онищук, А. Мельничук
Про визначення термінів проведення перевірок службовців апарату
облдержадміністрації відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України
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від 16.10.2014 р. № 1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок
відповідно до Закону України «Про очищення влади».
Вересень
A. Мельничук
Про підготовку та проведення засідань колегії облдержадміністрації.
Впродовж кварталу
І. Тукало, О. Щербатюк
Про хід виконання плану роботи облдержадміністрації на III квартал
2016 року.
Перша декада вересня
І. Орищенко
IV. Надання практичної допомоги, комплексне
вивчення діяльності місцевих органів влади
Практична і методична допомога райдержадміністраціям і виконавчим
комітетам 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 презентаціях громад, вивчення
проблемних питань розвитку територій, участь у засіданнях колегій
райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст обласного
значення, громадських рад, прес-конференції для ЗМІ).
Впродовж кварталу (за окремим планом)
B. Крецул, Є. Фербей, І. Тукало, Л. Балкова,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації
Надання практичної
допомоги
кадровим
службам
апаратів
райдержадміністрацій та структурним підрозділам обласної державної
адміністрації з питань впровадження Закону України від 10.12.2015 р. №889VIII «Про державну службу».
Серпень
A. Мельничук
Надання методичної, консультативної та практичної допомоги
керівникам і спеціалістам управлінь (відділів) агропромислового розвитку
райдержадміністрацій, сільськогосподарських підприємств усіх форм власності
з організації підготовки і проведення жнив.
Липень-серпень (за окремим планом)
М. Савка
Надання методичної допомоги Рожнятівській райдержадміністрації та
виконавчому комітету Яремчанської міської ради щодо організації цивільного
захисту населення.
Серпень, вересень
B. Стебницький
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Вивчення роботи і надання практичної та методичної допомоги
структурним підрозділам облдержадміністрації з питань стану підготовки
наказів та інших нормативних документів на предмет відповідності їх чинному
законодавству.
Впродовж кварталу (за окреміш планом)
Т. Боринський
Надання допомоги господарствам області з питань охорони праці,
пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
М. Савка, В. Чернецький
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)
М. Савка
Надання методичної, консультативної та практичної допомоги
управлінням (відділам) агропромислового розвитку райдержадміністрацій,
керівникам і спеціалістам агроформувань з питань захисту майнових і
земельних прав селян.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
М. Савка
Надання практичної і методичної допомоги службам у справах дітей
Долинської, Калуської, Снятинської райдержадміністрацій
з питань
попередження дитячої бездоглядності і безпритульності, розвитку сімейних
форм виховання дітей, захисту їх прав та інтересів.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
І. Ковалик
Надання практичної та методичної допомоги експертам з умов праці
структурних підрозділів з питань соціального захисту населення
райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст обласного
значення.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
Л. Бурдяк
Надання організаційної і методичної допомоги, вивчення діяльності
структурних підрозділів з питань соціального захисту райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення щодо реалізації
законодавства України про працю та соціальний захист населення, підвищення
рівня заробітної плати, її легалізації та своєчасної виплати.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
Л. Бурдяк
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Проведення аудиту відповідності в структурних підрозділах з питань
соціального захисту населення райдержадміністрацій та виконкомів міських
рад міст обласного значення.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
Л. Бурдяк
Надання практичної та методичної допомоги уповноваженим органам
містобудування та архітектури з питань містобудівної діяльності, будівельних
норм, державних стандартів і правил.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
Н. Іванів
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
практичної
та
методичної
допомоги
працівникам
райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення,
представникам органів місцевого самоврядування щодо утворення та
функціонування об’єднаних територіальних громад.
Впродовж кварталу
Н. Іванів, І. Тукало
Надання методичної, консультативної та практичної допомоги
Верховинській, Рожнятівській, Снятинській райдержадміністраціям
і
виконавчому комітету Бурштинської міської ради з питань роботи з
документами та контролю за їх виконанням.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
О. Щербатюк, М. Керська
Надання методичної, консультативної та практичної допомоги
управлінню міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та
інвестицій, управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації з
питань роботи з документами.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
О. Щербатюк
Вивчення роботи і надання практичної та методичної допомоги
райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного
значення, департаменту освіти, науки та молодіжної політики, управлінню
міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій, службі у
справах дітей облдержадміністрації з питань роботи із зверненнями громадян.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
Л. Балкова
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Надання практичної, методичної допомоги райдержадміністраціям і
виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення з питань організації
допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання молоді,
виконання планів призову на строкову військову службу, прийому на військову
службу за контрактом.
Впродовж кварталу (за окреміш планом)
М. Саманів
V.

Перелік питань для навчання працівників обласної,
районних державних адміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення
Нарада-семінар з керівниками структурних підрозділів з питань
соціального захисту населення райдержадміністрацій та виконкомів міських
рад міст обласного значення щодо питань, які виникають під час надання
субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.
Серпень
Л. Бурдяк
Семінари-навчання з працівниками органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування з питань надання адміністративних послуг.
Вересень
Ж. Табанець
Семінар-навчання відповідальних працівників райдержадміністрацій та
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення з питань
удосконалення роботи зі зверненнями громадян.
Вересень
Л. Балкова
Наради-семінари спеціалістів структурних підрозділів з питань
соціального захисту населення райдержадміністрацій і виконавчих комітетів
міських рад міст обласного значення щодо питань дотримання законодавства
України про працю та соціальний захист населення, надання соціальних послуг,
бюджетного законодавства.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
Л. Бурдяк
Наради-семінари спеціалістів структурних підрозділів з питань
соціального захисту населення райдержадміністрацій і виконавчих комітетів
міських рад міст обласного значення щодо практичного застосування законів
України “Про оплату праці”, “Про індексацію грошових доходів населення”,
“Про колективні договори і угоди”, “Про відпустки”, “Про альтернативну
(невійськову) службу” тощо.
Впродовж кварталу (за окреміш планом)
Л. Бурдяк
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Наради-семінари, навчання з керівниками апаратів райдержадміністрацій,
керуючими справами виконавчих комітетів міських рад міст обласного
значення, начальниками організаційних відділів апаратів райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення з питань
удосконалення форм і методів організаційно-масової роботи.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
І. Тукало
Проведення
виїзних днів
моніторингової
групи
апарату
облдержадміністрації щодо діяльності органів виконавчої влади на місцях та
взаємодії з органами місцевого самоврядування.
Впродовж кварталу
І. Тукало (за окремим планом)
Навчання
державних службовців,
посадових осіб
місцевого
самоврядування, керівників та 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)
В. Крецул, І. Тукало, А. Мельничук,
Б. Волошинський
VI. Організаційно-масові заходи
1. Організація і проведення робочих поїздок голови облдержадміністрації
в райони і міста обласного значення (зустрічі з активом районів та міст,
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).
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 рад, засіданнях їх виконавчих
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органів, проведенні обласних та районних нарад-семінарів з питань роботи
органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, соціальноекономічного розвитку територій, підготовці та проведенні святкування
державних свят, знаменних і пам'ятних дат.
Впродовж кварталу
5. Проведення виїзних прийомів громадян першим заступником,
заступниками голови, заступником 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
облдержадміністрації.
Впродовж кварталу
7. Засідання 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 і бюджету області, інших галузевих програм.
Впродовж кварталу
9. Визначення рейтингових показників соціально-економічного
культурного розвитку районів і міст обласного значення.
Впродовж кварталу

та

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
11. Наради з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації,
територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, обласних організацій, головами райдержадміністрацій і міськими
головами міст обласного значення.
Впродовж кварталу
12. Виступи голови, першого заступника, заступників голови, заступника
голови - керівника апарату облдержадміністрації в засобах масової інформації.
Впродовж кварталу
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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. Всеукраїнська Патріарша проща.
Липень-серпень
с. Крилос Галицького району
16. VII обласний фестиваль "Медовий спас у Коломиї".
Серпень
17. VII
Всеукраїнський
представлення-2016».
Вересень

театральний

фестиваль

«Коломийські

18. Виставка-ярмарок «Свято хліба».
Вересень

19.
V Міжнародний фольклорний фестиваль етнографічних регіонів
України «Родослав».
Вересень

VII. Проведення основних заходів державного
і загальнообласного значення
16.07.

-

26-а річниця проголошення Декларації про державний
суверенітет України

23.08.

-

День Державного Прапора України

24.08.

-

25-а річниця Незалежності України

27.08.

-

160-а річниця від дня народження видатного українського
письменника та громадського діяча І. Франка

01.09.

-

День знань

