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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від

21.0 3. іуРЮ

м.Івано-Франківськ

№ Ц 9 Ч ___________

Про план роботи обласної
державної адміністрації на
четвертий квартал 2020 року

1. Затвердити план роботи обласної державної адміністрації на
четвертий квартал 2020 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 2020 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

Віталій Федорів

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
^
• »
•••
облдержадміністрації
від 22. 09.1-ого
№ Ч9Ч
ПЛАН
роботи обласної державної адміністрації
на четвертий квартал 2020 року
І. Питання для розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації
№
з/
п
1

Питання

Відповідальні
за підготовку

Готують

Доповідають

2

3

4

5

22 жовтня
1. Про
Є. Фербей
запровадження
Концепції
реалізації
державної
політики у сфері
реформування
загальної
середньої освіти
«Нова українська
школа» на період
до 2029 року.

В. Кімакович

В. Кімакович

М. Савка

В. Дзьомбак

В. Дзьомбак

2. Про
функціонування
закладів
вторинної та
третинної
медичної
допомоги в
умовах
впровадження
медичної
реформи.
19 листопада
1. Про підсумки

М. Савка

С. Подошва

С. Подошва

2

виконання
програми
соціальноекономічного та
культурного
розвитку і
бюджету області
за 9 місяців
2020 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
проектів
Бюджетної
декларації та
державного
бюджету»).
2- Про посилення
відповідальності
за використання
бюджетних
коштів на
підприємствах, в
установах і
організаціях
області та
посилення
фінансовобюджетної
дисципліни (на
виконання
розпорядження

В. Івасик
І. Мацькевич
І. Мацькевич
С.ОнищукІ. Андріїшин
Є. Фербей
Г. Магулій
Р. Маланій
В. Корженьовський
О.Зрайко
В. Кімакович
В. Дзьомбак
О. Оклієвич
В. Федорак
В. Джигіта
О. Бліннікова

М. Савка

Г. Буковський

Г. Буковський

з

Кабінету
Міністрів
України від
19.01.2011 року
№ 148-р
«Питання
зміцення
фінансовобюджетної
дисципліни» (зі
змінами)).
17 грудня
1. Про проект
обласного
бюджету на
2021 рік.

М. Савка
В.Івасик
С. Онищук
Є. Фербей
Р. Маланій

2- Про
М. Савка
інвентаризацію
земель державної
власності у
2020 році на
території області.

І. Мацькевич
І. Мацькевич
С. Подошва
І. Андріїшин
Г. Магулій
В. Корженьовський
В. Дзьомбак
О.Зрайко
В. Кімакович
В. Федорак
В. Джигіта
Н. Гаврищук

Н. Гаврищук

II. Питання, що вноситимуться облдержадміністрацією
на розгляд обласної ради
1. Про виконання
обласного бю
джету за 9 місяців
2020 року.

М. Савка

І. Мацькевич

І. Мацькевич

2. Про затвердження
регіональної
цільової програми
енергозбереження

Є. Фербей

С. Подошва

С. Подошва
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та енергоефективності ІваноФранківської
області на 20212025 роки.
3. Про затвердження
програми
соціальноекономічного та
культурного
розвитку області
на 2021 рік.

Є. Фербей

С. Подошва

С. Подошва

4. Про виконання
програми
соціальноекономічного та
культурного
розвитку області
на 2020 рік.

Є. Фербей

С. Подошва

С. Подошва

5. Про затвердження
регіонального
плану управління
відходами в ІваноФранківській
області до 2030
року.

В. Івасик

А. Пліхтяк

А. Пліхтяк

Про внесення змін В. Івасик
до рішення
обласної ради від
20.12.2019 року
№1333-33/2019
«Про
фінансування
природоохорон
них заходів з
обласного фонду
охорони
навколишнього
природного
середовища за
рахунок планових

А. Пліхтяк

А. Пліхтяк

6.

надходжень у
2020 році».
7.

Про зміну назви
Р. Маланій
та затвердження
нової редакції
статуту
комунального
навчального
закладу «ІваноФранківський
обласний центр
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
працівників
органів державної
влади, органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ і
організацій».

Л. Слободян

Л. Слободян

8.

Про обласний
бюджет на
2021 рік.

І. Мацькевич

І. Мацькевич

М. Савка

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 стан галузей рибництва і бджільництва та шляхи їх розвитку.
Жовтень
І. Андріїшин
Про дотримання суб’єктами господарювання та закладами освіти
області протиепідемічних правил щодо протидії поширюванню
захворюваня на СОУГО-19.
Жовтень, листопад
Р. Гурський
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Про заходи з недопущення на
африканської чуми свиней.
Листопад
Р. Гурський

територію

області

сказу та

Про підсумки проведення комплексу осінньо-польових робіт.
Листопад
І. Андріїшин
Про стан виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ
області та інших соціальних виплат.
Листопад
І. Мацькевич
Про роботу агропромислового комплексу у 2020 році.
Грудень
І. Андріїшин
Про виконання плану роботи облдержадміністрації за IV квартал
2020 року.
Грудень
Л. Хоптюк

У заступника голови облдержадміністрації
В. Івасика
Про
стан
готовності
підприємств
житлово-комунального
господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років.
Жовтень
Г. Магулій
Про
екологічну
ситуацію
на
гірничопромислового району.
Жовтень
А. Пліхтяк, Р. Гурський

території

Калуського

Про засідання обласної призовної комісії.
Жовтень
М. Саманів
Про забезпечення співфінансування з місцевих бюджетів будівництва
об’єктів (проектів), які фінансуються за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку, залишку субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони
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здоров’я у сільській місцевості, субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту
приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних
округах.
Листопад
Г. Магулій
Про координаційну раду з питань надання шефської допомоги
військовим
частинам,
розв'язання
соціально-побутових
проблем,
задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців, військовопатріотичного виховання молоді.
Листопад
М. Саманів
Про стан очисних споруд області.
Грудень
А. Пліхтяк, М. Ладовський
Про оренду приміщень для розміщення управління Державного
агентства рибного господарства у області.
Грудень
Л. Стрембіцький
Про виконання плану роботи облдержадміністрації за IV квартал
2020 року.
Грудень
І. Темник
У заступника голови облдержадміністрації
С. Онищук
Про законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації
органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв’язку із
утворенням (ліквідацією) районів» відповідно до Постанови Верховної Ради
України від 17.07.2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію
районів».
Жовтень
Г. Магулій
Про зміни адміністративно-територіального устрою області, які роз
ширять можливості нарощування надходжень до місцевого бюджету, на ви
конання Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року № 807-ІХ
«Про утворення та ліквідацію районів».
Жовтень
Г. Магулій
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Про роботу центрів соціальної підтримки дітей та сімей.
Жовтень
І. Ковалик
Про хід виконання програми зайнятості населення області,
затвердженої розпорядженням облдержадміністрації від 01.03.2018 року
№115 «Про програму зайнятості населення Івано-Франківської області на
період до 2020 року».
Жовтень
В. Корженьовський
Про висвітлення в місцевих засобах масової інформації питань
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації
влади, змін адміністративно-територіального устрою.
Листопад
Г. Магулій, В. Джигіта
Про виконання плану роботи облдержадміністрації за IV квартал
2020 року.
Грудень
І. Тимчук
У заступника голови облдержадміністрації
Є. Фербея
Про проект обласної комплексної програми «Культура ІваноФранківщини на 2021-2027 роки».
Жовтень
В. Федорак
Про роботу спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи
олімпійського резерву «Прикарпаття».
Жовтень
О. Оклієвич
Про проектні пропозиції до бюджету галузі культури області на
2021 рік.
Жовтень
B. Федорак
Про роботу спеціалізованих підприємств та їх приймальних пунктів,
що здійснюють господарську діяльність із заготівлі металобрухту.
Листопад
C. Подошва
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Про проведення в області Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього
руху.
Листопад
С. Подошва
Про
субвенції.

врегулювання

питання

забезпеченості

коштами

освітньої

Листопад
В. Кімакович
Про стан підготовки до відкриття навчально-практичних центрів у
2020 році в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у Вищому
професійному училищі № 21 м. Івано-Франківська, Коломийському
професійному ліцеї сфери послуг, Центрі професійно-технічної освіти № 1
м. Івано-Франківська.
Листопад
В. Кімакович
Про об’єкти спортивної інфраструктури, які будуть запропоновані для
реалізації у 2021 році в рамках Національного проекту «Велике
будівництво».
Листопад
О. Оклієвич
Про організацію зберігання реєстраційних справ у сферах державної
реєстрації речових справ на нерухоме майно та їх обтяжень, державної
реєстрації юридичних осіб, осіб-підприємців.
Листопад
В. Васильчук
Про забезпечення безкоштовним навчанням у професійно-технічних
та вищих навчальних закладах дітей, батьки яких загинули або постраждали
під час масових акцій громадського протесту або під час антитерористичної
операції.
Грудень
В. Кімакович
Про Програму культуно-мистецьких заходів на 2021 рік.
Грудень
В. Федорак
Про нагородження провідних спортсменів області.
Грудень
О. Оклієвич
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Про виконання плану роботи облдержадміністрації за IV квартал
2020 року.
Грудень
В. Лецин

У заступника голови облдержадміністрації
Про підготовку та проведення виставки-презентації друкованої
продукції «Сторінками української книги».
Жовтень
В. Джигіта
Про організацію системних трансформацій спрямованих на якість
надання послуг та підвищення ефективності роботи виконавчої влади.
Листопад
В. Джигіта
Про виконання плану роботи облдержадміністрації за IV квартал
2020 року.
Грудень
Г. Попадюк
У керівника апарату облдержадміністрації
Р. Маланія
Про нагородження працівників культури області.
Жовтень
В. Федорак
Про стан виконавської дисципліни в апараті, структурних підрозділах
облдержадміністрації, райдержадміністраціях, виконавчих комітетах
міських рад міст обласного значення, територіальних органах міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади.
Жовтень, листопад
М. Керська
Про забезпечення виконання доручення Прем’єр-міністра України
Дениса Шмигаля щодо виконання положень Виборчого кодексу України в
частині проведення місцевих виборів.
Жовтень, листопад
І. Торконяк, І. Владика
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Про проведення оцінювання
державних службовців за 2020 рік.
Листопад
А. Мельничук

результатів

службової

діяльності

Про формування плану-графіку навчань з підвищення кваліфікації
державних службовців місцевих органів виконавчої влади на 2021 рік.
Листопад
Л. Слободян
Про виконання плану роботи облдержадміністрації за IV квартал
2020 року.
Грудень
У. Головата

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, вивчення проблемних питань
розвитку територій, участь у засіданнях колегій райдержадміністрацій та
виконкомів міських рад міст обласного значення, громадських рад, пресконференції для ЗМІ).
Впродовж кварталу (за окремим планом)
І. Торконяк, Л. Балкова, керівники структурних
підрозділів облдержадміністрації
Надання методичної, консультативної та практичної допомоги
структурним підрозділам райдержадміністрацій, що забезпечують
виконання функцій з питань агропромислового розвитку, керівникам і
спеціалістам агроформувань щодо організації підготовки і проведення
комплексу осінньо-польових робіт.
Жовтень
І. Андріїшин
Надання методичної допомоги відповідальним працівникам
Бурштинської міської ради з питань організації цивільного захисту,
техногенної і пожежної безпеки.
Жовтень
В. Стебницький
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Надання практичної і методичної допомоги службам у справах дітей
Долинської, Снятинської, Тлумацької райдержадміністрацій, радам
об’єднаних територіальних громад (за окремим списком) з питань
попередження бездоглядності та безпритульності серед дітей, захисту їх
прав, розвитку сімейних форм виховання, дотримання прав усиновлених
дітей, дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих
будинках сімейного типу.
Впродовж кварталу
І. Ковалик
Надання практичної і методичної допомоги районним та міським
органам містобудування та архітектури роз’яснень містобудівного
законодавства щодо ведення порталу єдиної державної електронної системи
у сфері будівництва.
Впродовж кварталу
Г. Магулій
Вивчення роботи і надання практичної та методичної допомоги
райдержадміністраціям (за окремим графіком), управлінню спорту
департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації з питань
організації роботи зі зверненнями громадян.
Впродовж кварталу
Л. Балкова
Надання практичної та методичної допомоги райдержадміністраціям,
виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, рад об’єднаних
територіальних громад з питань виконання указів 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», від 16.01.2020 року № 13/2020 «Про
звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки
проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на
строкову військову службу у 2020 році», виконання планів призову на
строкову військову службу, відбору на військову службу за контрактом.
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
І. Андріїшин
Надання методичної, консультативної та практичної допомоги
структурним підрозділам райдержадміністрацій, що забезпечують
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виконання функцій агропромислового комплексу, керівникам та
спеціалістам агроформувань з питань захисту майнових і земельних прав
селян.
Впродовж кварталу
І. Андріїшин
Надання допомоги сільським господарствам області з питань охорони
праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху.
Впродовж кварталу
І. Андріїшин, В. Чернецький, С. Подошва,
І. Росипайло
Надання методичної допомоги
районним та міським центрам
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, закладам соціального
обслуговування з питань організації соціальної роботи з сім’ями, дітьми і
молоддю, які опинились у складних життєвих обставинах.
Впродовж кварталу
Р. Микитюк
Надання практичної і методичної допомоги райдержадміністраціям та
виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення з питань
реалізації законодавства України про працю та соціального захисту
населення.
Впродовж кварталу
В. Корженьовський
V. Перелік питань для навчання працівників обласної,
районних державних адміністрацій, виконкомів міських рад міст
обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад
Семінар-навчання державних службовців, посадових осіб органів
місцевого самоврядування щодо основних параметрів формування місцевих
бюджетів на 2021 рік.
Жовтень
І. Мацькевич
Наради-семінари спеціалістів структурних підрозділів з питань
соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських
рад міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад,
центрів АТО щодо питань соціального захисту ветеранів АТО та
обговорення змін до Порядку використання коштів обласного бюджету для
надання матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей.
Жовтень
В. Корженьовський
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Навчально-консультаційні семінари для працівників рад об’єднаних
територіальних громад, особистих селянських та фермерських господарств з
питань державної підтримки агропромислового комплексу у 2020 році,
впровадження земельної реформи та створення і розвитку сімейних
фермерських господарств.
Жовтень, листопад
І. Андріїшин
Семінари для спеціалістів районних та міських центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, фахівців із соціальної роботи рад
об’єднаних територіальних громад з питань надання соціальних послуг в
громадах, здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які
опинилися у складних життєвих обставинах, соціального супроводження
сімей, де виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
Р. Микитюк
Наради-семінари спеціалістів структурних підрозділів з питань
соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських
рад міст обласного значення щодо забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації 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 щодо встановлення правового статусу
пільгових категорій громадян, надання їм пільг, виплати компенсацій,
соціальних стипендій, забезпечення санаторно-курортним лікуванням
окремих категорій громадян, здійснення заходів з психологічної
реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників АТО/ООС та
постраждалих учасників Революції Гідності.
Впродовж кварталу
В. Корженьовський
Семінари-навчання працівників структурних підрозділів облдерж
адміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад щодо змін
нормативно-правової бази з питань оборонної роботи.
Впродовж кварталу
М. Саманів
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Семінари-навчання працівників рад об’єднаних територіальних громад
з питань порядку організації і здійснення заходів цивільного захисту
відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових актів.
Впродовж кварталу
В. Стебницький
Онлайн-навчання державних службовців, посадових осіб органів
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)
Л. 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 тощо).
Впродовж кварталу
2. Організація та 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, головами об’єднаних
територіальних громад, представниками громадських об’єднань і
організацій, політичних партій, волонтерських рухів, воїнами АТО/ООС та
членами їх родин.
Впродовж кварталу
4. Забезпечення участі представників облдержадміністрації у
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 органів
місцевого самоврядування, соціально-економічного розвитку територій,
підготовки та проведення святкувань державних свят, знаменних і
пам'ятних дат.
Впродовж кварталу
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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, органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень та
доручень керівництва 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 Офісом 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
13. Міжнародний турнір з боксу серед юнаків, присвячений пам’яті
загиблим героям АТО/ООС.
Жовтень
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14. Чемпіонат України серед дорослих і молоді зі спортивної ходьби
на 50 кілометрів.
Жовтень
15. Здійснення, в межах компетенції, повноважень щодо сприяння
проведення місцевих виборів.
Жовтень - листопад
16. Всеукраїнський фестиваль музичного мистецтва імені Анатолія
Кос-Анатольського.
Листопад
17. Обласний конкурс обрядів різдвяно-новорічного циклу, Вертепів,
Меланок та різдвяної атрибутики.
Грудень
VII. Основні заходи загальнообласного
і державного значення
14.10.

День захисника України. 78-а річниця створення УТ1А

28.10.

76-а річниця визволення України від фашистських загарбників

. .
21.11.

День Гідності та Свободи

28.11

День пам’яті жертв голодоморів

06.12.

День Збройних Сил України

07.12.

День місцевого самоврядування

14.12.

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС
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102-а річниця проголошення ЗУНР

Заступник начальника управління —
начальник відділу взаємодії з
органами місцевого самоврядування
управління з організаційної
роботи апарату облдержадміністрації

