
 

УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про план роботи обласної 

державної адміністрації 

на ІІІ квартал 2018 року  
 

 

 1. Затвердити план роботи обласної державної адміністрації 

на ІІІ квартал 2018 року (додається). 

2. Першому заступнику, заступникам голови, керівнику апарату, 

керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади, головам 

райдержадміністрацій забезпечити реалізацію запланованих заходів. 

3. Рекомендувати міським головам міст обласного значення, сільським, 

селищним, міським головам об’єднаних територіальних громад взяти участь у 

виконанні заходів, передбачених планом роботи обласної державної 

адміністрації на ІІІ квартал 2018 року. 

 4. Контроль та координацію роботи за реалізацією заходів, передбачених 

у плані роботи обласної державної адміністрації на ІІІ квартал 2018 року, 

покласти на першого заступника, заступників голови, керівника апарату 

обласної державної адміністрації. 
 

 

Голова          В. КУЛІЧ  

 

 

27 червня 2018 року     м. Чернігів         № 366 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО                 

розпорядження голови обласної 

державної адміністрації 

 27 червня 2018 року № 366 
 

П Л А Н 

роботи обласної державної адміністрації 

на ІІІ квартал 2018 року 
 

І. Засідання колегії обласної державної адміністрації 

Липень 

Про стан розвитку фізичної культури і спорту в області (9*). 

Відповідальні за підготовку: Департамент сім’ї, молоді 

та спорту облдержадміністрації. 

Серпень 

Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку та 

місцевих бюджетів області за підсумками І півріччя 2018 року (2, 4*). 

Відповідальні за підготовку департаменти 

облдержадміністрації: економічного розвитку та 

фінансів. 

Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в Чернігівській області за 

підсумками І півріччя 2018 року (27*). 

Відповідальні за підготовку: Управління Північного офісу 

Держаудитслужби в області. 

Про стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань, 

визначених законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів 

України, дорученнями Прем’єр-міністра України, власними рішеннями, 

реагування на запити та звернення народних депутатів України та депутатів 

місцевих рад, виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», роботи із зверненнями громадян за підсумками І півріччя 2018 

року. (1*). 

Відповідальні за підготовку відділи апарату 

облдержадміністрації: контролю; загальний та 

роботи із зверненнями громадян. 

Вересень 

Про готовність паливно-енергетичного комплексу та житлово-

комунального господарства області до роботи у осінньо-зимовий період 

2018/2019 років (6*). 

Відповідальні за підготовку: департамент житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного 

комплексу облдержадміністрації. 

Про стан реалізації молодіжної політики в області (9*). 

Відповідальні за підготовку: Департамент сім’ї, молоді 

та спорту облдержадміністрації. 
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ІІ. Наради, засідання комісій, 

інших консультативно-дорадчих органів 

 

Наради 

Наради при голові обласної державної адміністрації, першому 

заступнику, заступниках голови обласної державної адміністрації, керівнику 

апарату обласної державної адміністрації, в структурних підрозділах, відділах 

апарату обласної державної адміністрації з питань дотримання Конституції та 

законів України, виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України, доручень керівництва, власних рішень щодо досягнення стратегічних 

цілей, розв‘язання поточних проблем соціально-економічного та культурного 

розвитку, охорони довкілля, виконання бюджету області (за окремо 

визначеними датами та порядком денним). 

Проводять: голова облдержадміністрації, 

перший заступник, заступники голови 

облдержадміністрації, керівник апарату 

облдержадміністрації. 

 

Щотижня 

Оперативні наради з актуальних питань життєдіяльності територій (за 

участю голів райдержадміністрацій, у режимі відеоконференц-зв’язку). 

Наради за участю керівників правоохоронних органів області щодо стану 

забезпечення законності та правопорядку, координації роботи з безпеки 

громадян і об'єктів інфраструктури. 

Проводить голова облдержадміністрації. 

 

Протягом кварталу 

Щодо перспективних виробництва продукції військового призначення та 

співробітництва з ДК «Укроборонпром» (серпень; 2*). 

Щодо освоєння коштів Державного фонду регіонального розвитку, 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, субвенції з держав-

ного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних 

територіальних громад та на будівництво футбольних полів зі штучним 

покриттям в регіонах України. (2*). 

Про питання надання державної підтримки галузі тваринництва (3*). 

Про хід підготовки до зими об’єктів житлово-комунального господарства 

області (звіти заступників голів райдержадміністрацій, міських голів) (серпень-

вересень; 6*). 

Щодо забезпечення мешканців смт Десна Козелецького району послугою 

з електропостачання (щомісячно; 6*). 

Про хід виконання доручення Прем’єр-міністра України В. Гройсмана від 

27.05.2017 № 4918/3/1-17 щодо ситуації з нелегальними об’єктами продажу 

нафтопродуктів (щомісячно; 6*). 
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Про врегулюванню проблемних питань із забезпечення послугами 

водопостачання та водовідведення мешканців житлового будинку по 

вул.Франка, 271, с.Кунашівка Ніжинського району (щомісячно; 6*). 

Про врегулювання проблемних питань КП «Чернігівводоканал» 

Чернігівської міської ради (несанкціоноване кладовище – Забарівка) (6*). 

Щодо вирішення питання забезпечення сталого електропостачання 

мешканців с. Ревунів Круг Чернігівського району (6*).  

  Щодо будівництва об’єктів, які фінансуються за рахунок коштів 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2018 році 

(11*). 

 Щодо будівництва об’єктів, які фінансуються за рахунок коштів 

Державного фонду регіонального розвитку у 2018 році (11*). 

 Щодо експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення у 2018 році (11*).  

 Про стан підготовки лікувально-профілактичних закладів області до 

роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років (14*). 

Проводять: голова облдержадміністрації, 

перший заступник, заступники голови 

облдержадміністрації, керівник апарату 

облдержадміністрації. 

 

Засідання рад, комісій, інших консультативно-дорадчих органів: 

у липні - обласної міжвідомчої комісії з питань організації оздоровлення 

та відпочинку дітей (9*); обласного оперативного штабу з координації 

проведення літньої оздоровчої кампанії (липень-серпень; 9*); координаційної 

ради у справах дітей при облдержадміністрації (15*); 

у серпні – конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсу на 

автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі 

області (внутрішньообласні маршрути), обласної державної адміністрації (2*); 

координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання молоді при 

обласній державній адміністрації (9*); обласної ради з питань протидії 

туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (14*); 

у вересні – Громадської ради при обласній державній адміністрації (1, 8*); 

координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства 

при обласній державній адміністрації (8*);  

щомісячно – координаційної ради з питань організації пасажирських 

автоперевезень в області (2*); тимчасової комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій 

та інших соціальних виплат (5, 28*); 

протягом кварталу – обласної робочої групи з питань легалізації виплати 

заробітної плати і зайнятості населення. (5*); міжвідомчої ради з питань сім’ї, 

ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми (9*); координаційної ради з питань популяризації 

серед населення оздоровчої рухової активності (9*); обласного комітету 
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забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп до 

об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (12*); обласної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (10*); 

регіональної ради з питань безпечної життєдіяльності населення (10*); Державної 

надзвичайної протиепізоотичної комісії при облдержадміністрації (32*); 

протягом кварталу (за потребою) – обласної координаційної ради з 

питань розвитку підприємництва (2*); регіональної ради підприємців (2*); 

обласної постійно діючої комісії з питань контролю ефективності використання 

державних коштів при здійсненні державних закупівель розпорядниками 

коштів місцевих бюджетів (2*); обласної комісії з питань упорядкування обліку 

юридичних осіб права державної власності (2*); комісії по цінах 

облдержадміністрації (2*); регіональної комісії з оцінки та забезпечення 

проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та 

проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку (2*); комісії з визначення даних про 

заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках 

обласної державної адміністрації (5*); комісії з питань надання дозволу на 

право користування пільгами з оподаткування та надання фінансової допомоги 

та цільової позики для підприємств та організацій громадських організацій осіб 

з інвалідністю обласної державної адміністрації (5*); робочої групи з питань 

гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації (5*); регіональної 

ради з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (6*); обласної комісії з питань 

забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло (6*). 
 

Проводять: голова облдержадміністрації, перший 

заступник, заступники голови облдержадміністрації, 

керівник апарату облдержадміністрації (за окремо 

визначеними датами та порядком денним). 

 

ІІІ. Організаційно-масові заходи. Управління персоналом 

 

1. Забезпечити підготовку і проведення 

у липні: 

 засідання за «круглим столом» до Дня працівника природно-заповідної 

справи (3*); 

 підведення підсумків участі підприємств харчової галузі у ХХХ 

міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2018», вручення дипломів (3*); 

 міжнародного фестивалю авторської пісні та свята Івана Купала на 

Голубих озерах в с.Олешня Ріпкинського району (7*); 

 заходів до Дня родини (9*); 

 профільних змін обласної літньої школи для обдарованих та талановитих 

дітей (13*); 
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у серпні: 

 дня апарату облдержадміністрації у Талалаївській райдержадміністрації 

(1*); 

 Місячника підтримки підприємництва до Дня підприємця (2*); 

 семінар-наради на тему «Економічна ефективність роботи 

сільськогосподарських підприємств області в 2017 році» (3*); 

 ІV обласного «Фестивалю Молока» (3*); 

 X відкритого фестивалю традиційної слов’янської культури та бойових 

єдиноборств «Київська Русь» в смт Любеч (7*); 

 XІІІ Міжнародного фестивалю національних культур «Поліське коло» 

(7*); 

 Всеукраїнського літературно-мистецького свята «Качанівські музи» (7*); 

 обласної серпневої конференції педагогічних працівників (13*); 

 

у вересні: 

 тижня моніторингу Ніжинського району обласними управліннями та 

організаціями (1-17*); 

 заходів до Всеукраїнського дня бібліотек (7*); 

 XІV всеукраїнського літературно-мистецького свята «Седнівська осінь» 

(7*); 

 Чернігівський історичний фестиваль (7*); 

 ІІ обласного фестивалю пісні і танцю ім. Г.Верьовки на Співочому полі в 

смт Березна (7*); 

 національного проекту «Місто професій» (2 вересня; 9*); 

 спортивно-масові заходи з нагоди відзначення Дня фізичної культури та 

спорту України (9*); 

 обласного національно-патріотичного заходу «Я - патріот» (9*); 

 відбіркових етапів чемпіонату з інтелектуальних ігор «Віват, інтелект!» 

серед школярів області (13*); 

 вручення щорічної обласної Премії імені Софії Русової та обласної 

Премії імені Георгія Вороного кращим працівникам системи освіти області 

(вересень; 13*); 

 заходів до Дня усиновлення (15*); 

 Всеукраїнського рейду «Урок» (15*); 

 засідання «за круглим столом» на тему «Здійснення соціальної підтримки 

осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування,  

випускників навчальних закладів, на період їх працевлаштування» (33*). 

 

2. Узагальнити матеріали та підготувати для Адміністрації Президента 

України інформацію:  

 про доповідь Президенту України «Звіт про стан справ в області за 

місяць» (щомісячно; 1*); 

 про паспорти районів Чернігівської області (липень; 1*). 
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3. Забезпечити: 

 розгляд на сесії обласної ради питань: 

- про звіт про виконання обласного бюджету і витрачання коштів 

резервного фонду обласного бюджету за І півріччя 2018 року (4*); 

- про встановлення лімітів використання лісових ресурсів при заготівлі 

другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань на 

2019 рік (30*); 

- про затвердження додаткового переліку видатків обласного фонду 

охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік (3*); 

- про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного 

середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки (3*); 

- про звільнення батьків від плати за утримання дітей в інтернатних 

навчальних закладах на 2018-2019 навчальний рік (13*); 

 підготовку звіту про здійснення моніторингу та оцінки результативності 

реалізації Державної регіональної політики (до 01 серпня; 2*); 

 регулювання (встановлення) цін (тарифів) відповідно до наданих 

повноважень (упродовж кварталу; 2*); 

 опрацювання пропозицій іноземних та вітчизняних інвесторів щодо 

впровадження інвестиційних проектів на території області, забезпечення 

адміністративного супроводу ключових для області проектів (упродовж 

кварталу; 2*); 

 наповнення інтерактивної мапи проектів будівництва об’єктів, що 

здійснюється на території області за рахунок усіх джерел фінансування 

(упродовж кварталу; 2*); 

 підготовку пропозицій центральним органам виконавчої влади щодо 

вирішення проблемних питань розвитку регіону, окремих галузей економіки, 

підприємств та пропозицій до удосконалення нормативно-правових актів 

(упродовж кварталу; 2*); 

 оновлення реєстру кредитних, грантових програм та програм міжнародної 

технічної допомоги, пошук і розповсюдження інформації щодо відкритих 

грантових програм серед потенційних реципієнтів, моніторинг інформації щодо 

поданих заявок (упродовж кварталу; 2*); 

 організацію візитів офіційних іноземних делегацій та окремих іноземців 

до області з метою ознайомлення з економічним, інвестиційним та науково-

технічним потенціалом регіону, а також налагодження та розвитку 

співробітництва (упродовж кварталу; 2*); 

 надання консультаційної та методологічної допомоги розпорядникам 

коштів місцевих бюджетів при здійсненні ними закупівель товарів, робіт і 

послуг за державні кошти (упродовж кварталу; 2*); 

 вивчення стану справ з погашення заборгованості із заробітної плати в 

розрізі районів, міст області, видів економічної діяльності та окремих 

підприємств-боржників (щомісячно; 5*). 
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4. Забезпечити проведення: 

 моніторингів: 

- соціально-економічного розвитку районів та міст обласного 

підпорядкування за І півріччя 2018 року (до 05 вересня; 2*); 

-  виконання за перше півріччя 2018 року Плану заходів з реалізації у 

2018-2020 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 

2020 року (до 20 серпня; 2*); 

 - стану використання державних коштів, спрямованих на соціально-

економічний розвиток регіону (щомісячно; 2*); 

 - проведених процедур закупівель розпорядниками коштів місцевих 

бюджетів (упродовж кварталу; 2*); 

 - здійснення допорогових закупівель з використанням електронної 

системи публічних закупівель ProZorro (щомісячно до 10 числа; 2*); 

 - цінової ситуації на ринку харчових продуктів (щомісячно; 3*); 

- аграрної реформи в області (упродовж кварталу; 3*); 

- будівництва та переобладнання зернових сушарок, придбання 

сільгосптехніки тощо в сільськогосподарських підприємствах області 

(упродовж кварталу; 3*); 

- забезпеченості сільськогосподарських підприємств області 

мінеральними добривами, засобами захисту рослин для проведення відповідних 

польових робіт (упродовж кварталу; 3*); 

- виконання місцевих бюджетів області за доходами, видатками та 

кредитуванням (щотижнево, щомісячно; 4*); 

- стану надходження податків і зборів до державного бюджету в цілому 

по області (щотижнево; 4*); 

- виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, що 

утримуються з місцевих бюджетів області (щотижнево, щомісячно; 4*); 

- стану розрахунків бюджетних установ, які фінансуються за рахунок 

коштів місцевих бюджетів, за спожиті енергоносії та комунальні послуги 

(щотижнево, щомісячно; 4*); 

- здійснення видатків з районних і міст обласного значення бюджетів на 

поховання учасників бойових дій та інвалідів війни (щомісячно; 4*); 

- стану розрахунків місцевих бюджетів області з виплати всіх видів 

державних соціальних допомог, по пільгах і житлових субсидіях, наданих 

населенню за спожиті ними енергоносії, житлово-комунальні послуги та на 

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

(щотижнево, щомісячно; 4*); 

- використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам області на соціально-економічний розвиток окремих територій у 

розрізі об’єктів (щотижнево; 4*); 

- використання коштів субвенції з державного бюджету на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад у розрізі об’єктів 

(щотижнево; 4*); 

- використання коштів, виділених області з державного фонду 

регіонального розвитку, у розрізі об’єктів (щотижнево; 4*); 
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- оцінок фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад, які 

потенційно можуть бути створені відповідно до Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» (упродовж кварталу; 4*); 

- показників погашення заборгованості із виплати заробітної плати в 

розрізі галузей економічної діяльності та районів, міст області (щотижнево; 5*);  

- показників заробітної плати в розрізі галузей економічної діяльності 

(щомісячно; 5*); 

- колдоговірного регулювання соціально-трудових відносин (щомісячно; 5*); 

- стану розрахунків за надані пільги окремим категоріям громадян 

(щомісячно; 5*); 

- рівня життя населення (щомісячно; 5*); 

  «Днів юридичної допомоги», «Молодіжної школи бізнесу» на базі 

Ресурсного центру при ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва по 

Чернігівській області» (щомісячно; 2*); 

 семінарів, засідань за «круглим столом» для підприємців, їх громадських 

об’єднань (щомісячно; 2*); 

 навчального семінару для представників структурних підрозділів 

облдержадміністрації щодо підготовки проектів для участі у конкурсному 

відборі проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок 

коштів державного бюджету, отриманих від ЄC у рамках виконання Угоди про 

фінансування Програми підтримки секторальної політики (2*); 

 семінарів-навчань з адміністраторами центрів надання адміністративних 

послуг (упродовж кварталу; 2*); 

 семінару з питань контролю якості харчових продуктів (липень; 3*); 

 семінарів з питань колективно-договірного регулювання трудових 

відносин, оплати та умов праці (упродовж кварталу; 5*); 

 виїзних нарад обласного оперативного штабу з питань підготовки і роботи 

господарського комплексу та соціальної інфраструктури в осінньо-зимовий 

період 2018/2019 року (за окремим графіком; 6*);  

 засідання виконкому обласного відділення Національного олімпійського 

комітету України (упродовж кварталу; 9*); 

 перевірку дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області (липень-

серпень; 9*); 

 державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

(липень-серпень; 9*); 

 виїзних заходів з виявлення пам’яток архітектури місцевого та 

національного значення, що перебувають у незадовільному стані та потребують 

невідкладних протиаварійних робіт (упродовж кварталу; 12*); 

 семінару з керівниками структурних підрозділів містобудування та 

архітектури райдержадміністрацій, виконкомів міських рад та сільських, 

селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (вересень; 12*); 

 перевірки стану медичного обслуговування населення, що постраждало 

внаслідок Чорнобильської катастрофи Семенівського (липень), Чернігівського 

(вересень) районів (14*); 
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 експертизи відповідності критеріям державної акредитації КЛПЗ 

«Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер», КЗ «Обласний 

дитячий санаторій «Пролісок» (упродовж кварталу; 14*); 

 навчального семінару для співробітників служб у справах дітей 

райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, міських рад міст 

обласного значення щодо здійснення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, реалізації їх прав на влаштування у 

сімейні форми виховання (липень; 15*);  

 навчального семінару для педагогічних працівників центрів соціально-

психологічної реабілітації дітей щодо здійснення заходів соціально-

психологічної реабілітації в закладах соціального захисту дітей (вересень; 15*); 

 комплексної перевірки роботи архівного відділу Корюківської 

райдержадміністрації; тематичної перевірки архівного відділу Ічнянської 

райдержадміністрації (вересень) (16*); 

 контролю щодо виконання вимог законів, інших нормативно-правових актів з 

питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-

рятувальних служб та проведення навчань у Ніжинському та Козелецькому 

районах (вересень; 10, 22*); 

 наради директорів центрів СССДМ області за підсумками діяльності у І 

півріччі 2018 року (липень; 33*); 

 виїзної роботи мобільних консультативних пунктів обласного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за окремими планами; упродовж 

кварталу; 33*). 

 5. Щодо управління персоналом: 

 забезпечити проведення конкурсів на зайняття вакантних посад 

державної служби за категоріями «Б» і «В» (упродовж кварталу; 1*); 

 забезпечити проведення спеціальної перевірки відповідно до законів 

України «Про запобігання корупції», «Про очищення влади» та внутрішніх 

навчань в апараті обласної державної адміністрації (упродовж кварталу; 1*); 

 вжити заходів щодо забезпечення реалізації державної політики з питань 

управління персоналом у районних державних адміністраціях та структурних 

підрозділах обласної державної адміністрації (упродовж кварталу; 1-18*); 

 забезпечити підготовку клопотань та розпоряджень голови обласної 

державної адміністрації щодо нагородження державними нагородами України, 

відзнаками Кабінету Міністрів України та обласної державної адміністрації, 

проведення процедури їх вручення  з нагоди державних та професійних свят, 

пам’ятних дат (1-18*); 

 забезпечити навчання різних категорій державних службовців в Інституті 

підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного 

управління при Президентові України, Центрі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та інших 

закладах, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації державних службовців (за окремими планами, упродовж кварталу; 

1-18*). 
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 6. Сприяти проведенню та забезпечити інформаційний супровід 

заходів з нагоди: 

 28-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет 

України (16 липня); 

 Дня Державного Прапора України (23 серпня); 

 27-ї річниці незалежності України (24 серпня); 

 Дня знань (1 вересня); 

 75-ї річниці вигнання нацистських окупантів з Чернігівщини 

(III декада вересня); 

 Дня партизанської слави (22 вересня). 

 

ІV. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування 

1. Надання практичної допомоги виконкомам місцевих рад щодо 

виконання програм економічного і соціального розвитку, бюджетів територій, 

розв‘язання нагальних проблем життєдіяльності територіальних громад 

(протягом кварталу; 1-34*). 

2. Забезпечення виконання Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» (протягом кварталу; 1-34*). 

3. Участь голови обласної державної адміністрації, першого заступника, 

заступників голови обласної державної адміністрації в засіданні президії 

обласної ради, роботі постійних комісій обласної ради (протягом кварталу; 1*). 

4. Аналіз пропозицій та зауважень, висловлених депутатами обласної 

ради під час засідань постійних комісій обласної ради, виборцями – під час 

проведення єдиних днів депутата (протягом кварталу; 1-34*). 

 5. Підготовка і внесення обласною державною адміністрацією на розгляд 

обласної ради питань, які входять до її компетенції (протягом кварталу; 1-33*). 

6. Проведення робочих зустрічей керівництва обласної державної 

адміністрації, керівників обласних управлінь та організацій з сільськими, 

селищними, міськими головами, депутатами місцевих рад під час проведення 

зборів активів районів, міст, участь представників органів державної 

виконавчої влади у роботі сесій районних, міських (міст обласного значення) 

рад (протягом кварталу; 1-34*). 

7. Надання в рамках чинного законодавства практичної допомоги 

окремим виконавчим комітетам місцевих рад, районним державним 

адміністраціям з питань підготовки та проведення: перших виборів депутатів 

сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і 

відповідних сільських, селищних, міських голів; проміжних і позачергових 

виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів; перших 

виборів старост (протягом кварталу; у визначені ЦВК терміни; 1*). 

8. Впровадження спільно з органами місцевого самоврядування кращого 

досвіду роботи щодо вирішення актуальних проблем життєзабезпечення 

територіальних громад (протягом кварталу; 1-34* відповідно до закріплення). 
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V. Заходи, спрямовані на забезпечення відкритості в роботі органів 

виконавчої влади 

 

1. Забезпечити проведення: 

 зустрічей «за круглим столом» голови обласної державної 

адміністрації та його заступників з представниками обласних організацій 

політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації 

(упродовж кварталу; 1, 8*); 

 засідання прес-клубу «Ділове слово» (протягом кварталу; 8*); 

 засідання комісії з питань підтримки місцевого книговидання при 

облдержадміністрації (липень; 8*); 

 засідання конкурсної комісії Департаменту інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації для розгляду конкурсних 

пропозицій та проведення моніторингу виконання (реалізації) програм 

(проектів, заходів) інститутів громадянського суспільства, для виконання 

(реалізації) яких надаватиметься підтримка за рахунок коштів обласного 

бюджету в 2019 році (вересень; 8*); 

 соціологічних та експертних опитувань, дослідження фокусних груп з 

метою вивчення суспільно-політичної ситуації в районах та містах області, 

визначення факторів впливу на поінформованість громадян області про 

діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, з питань 

європейської інтеграції (серпень-вересень, 8*). 

2. Забезпечити організацію та проведення щотижневих брифінгів, прес-

конференцій, «прямих» телефонних ліній, виступів у ЗМІ керівництва 

облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міських (міст обласного 

значення) голів, обласних управлінь та організацій з поточних питань 

державної політики, життєдіяльності області (за окремими графіками), 

інформаційне наповнення та своєчасне оновлення (в міру надходження 

інформації) офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації, оперативне 

оприлюднення важливих соціально-економічних програм, заходів, знакових 

справ, регуляторних актів обласної державної адміністрації, статистичної 

інформації, іншої офіційної інформації відповідно до законодавства (протягом 

кварталу; 1, 8*). 

3. Заходи, спрямовані на забезпечення відкритості в роботі органів 

виконавчої влади: 

 зустрічі з активами обласних громадських організацій (щомісячно; 

8*); 

 участь у конференціях, круглих столах та інших заходах, 

організованих політичними партіями, громадськими об’єднаннями (щомісячно; 

8*). 
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VІ. Здійснення контрольних функцій 

1. В оперативному порядку протягом кварталу розглянути стан виконання: 

Законів України: 

від 16.04.1991 № 959-12 «Про зовнішньоекономічну діяльність» (2*); 

від 18.09.1991 № 1560-XIІ «Про інвестиційну діяльність» (2*); 

від 05.04.2001 № 2344-ІІІ «Про автомобільний транспорт» (2*); 

від 04.07.2002 № 40-IV «Про інноваційну діяльність» (2*); 

від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності» (2*); 

від 01.07.2010 № 2404-VI «Про державно-приватне партнерство» (2*); 

від 08.09.2011 № 3715-VI «Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні» (2*); 

від 21.06.2012 № 5007-VI «Про ціни та ціноутворення» (2*); 

від 21.06. 2012 № 5018-VI «Про індустріальні парки» (2*); 

від 06.09.2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги» (2*); 

від 05.02.2015 № 156-VIII «Про засади державної регіональної політики» (2*); 

від 05.02.2015 №157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» (1, 2*); 

від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» 

(2*); 

від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (2*); 

від 15.05.2015 № 3191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» (2*); 

від 26.04.2001 № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства» (15*); 

від 13.01.2005 № 2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» (15*); 

від 02.06.2011 № 2623-IV «Про основи соціального захисту бездомних 

осіб і безпритульних дітей» (15*); 

від 20.10.2014 № 1706 «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» (15*). 

Указів Президента України: 

від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади 

доступу до публічної інформації» (1-34*); 

від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування» (1*); 

від 02.06.2013 № 327 «Про невідкладні заходи щодо прискорення 

здійснення економічних реформ» (2*); 

від 21.11.2017 № 381 «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового 

господарства, раціонального природокористування та збереження об'єктів 

природно-заповідного фонду» (3*); 

від 18.03.2015 № 150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту 

учасників АТО» (5, 10*); 
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від 22.01.2016 № 17 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій 

Української революції 1917-1921 років» (7*); 

від 01.12.2016 № 534 «Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню 

національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримки 

ініціатив громадськості у цій сфері» (7*); 

від 26.11.2016 № 523 «Про заходи у зв’язку з 85-ми роковинами 

Голодомору 1932-1933 років в Україні — геноциду українського народу» (8*); 

21.02.2017 № 43 « Про Концепцію вдосконалення інформування 

громадськості з питань євроатлантичної інтеграції на 2017 — 2020 роки» (8*); 

від 18.12.2007 № 1228 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення 

сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 

можливостями» (12*); 

від 27.01.2010 № 73 «Про відродження та розвиток історичних населених 

місць Чернігівської області» (12*); 

 від 30.09.2010 № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного 

розвитку освіти в Україні» (13*); 

від 13.12.2016 № 553 «Про заходи, спрямовані на забезпечення 

додержання прав осіб з інвалідністю» (13*); 

від 16.12.2011 № 1163 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав 

дітей в Україні» (15*);  

від 22.10.2012 № 609 «Про Національну стратегію профілактики 

соціального сирітства на період до 2020 року» (15*); 

від 01.06.2013 № 312 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій 

реалізації прав та законних інтересів дітей» (15*); 

від 25.08.2015 № 501 «Про затвердження Національної стратегії у сфері 

прав людини» (15*). 

Постанов Кабінету Міністрів України: 

від 03.08.2005 № 688 «Про затвердження Положення про Реєстр 

інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

систем органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, 

що належать до сфери їх управління» (1*); 

від 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення повноважень органів 

виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін 

(тарифів)» (2*); 

від 15.02.2009 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, 

використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» (2*); 

від 18.05.2011 № 526 «Про утворення регіональних рад підприємців в 

Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі» (2*); 

від 16.11.2011 № 1187 «Про запровадження оцінки ефективності 

здійснення спільних заходів, передбачених угодою щодо регіонального 

розвитку» (2*); 

від 05.12.2011 № 1274 «Про Реєстр адміністративних послуг» (2*); 

від 06.02.2012 № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (2*); 
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від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального 

розвитку» (2*); 

від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року» (2*); 

від 21.10.2015 № 856 «Про затвердження Порядку та Методики проведення 

моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної 

політики» (2*); 

 від 04.11.2015 № 903 «Про затвердження Порядку підготовки проектів 

директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного 

характеру та звітів за їх результатами» (2*); 

 від 11.11.2015 № 931 «Про затвердження Порядку розроблення 

Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її 

реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності 

реалізації зазначених Стратегії і плану заходів» (2*); 

від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення 

регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також 

проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених 

регіональних стратегій і планів заходів» (2*); 

від 16.03.2016 № 200 «Деякі питання надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад» (2*); 

від 16.11.2016 № 827 «Деякі питання фінансування програм та проектів 

регіонального розвитку» (2*); 

від 10.03.2017 № 143 «Деякі питання управління об’єктами державної 

власності» (2*); 

від 06.09.2017 № 714 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для будівництва футбольних полів із 

штучним покриттям у регіонах України» (2*); 

від 20.12.2017 № 1029 «Деякі питання удосконалення системи 

моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної 

політики» (2*); 

від 20.12.2017 № 1089 «Про внесення змін до Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року» (2*); 

від 11.01.2018 № 7 «Про затвердження Методики оцінювання фіскальних 

ризиків, пов’язаних з діяльністю суб’єктів господарювання державного сектора 

економіки» (2*); 

від 21.02.2018 № 113 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 16.09.2015 № 726 – про показники надходжень митних 

платежів»(4*); 

від 20.09.2005 № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів 

державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним 

захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

(5*); 

від 18.03.2009 № 370 «Про запровадження спеціального моніторингу 

погашення підприємствами, установами та організаціями заборгованості із 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF
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заробітної плати, страхових внесків до Пенсійного фонду України та 

обов’язкових платежів до державного та місцевих бюджетів» (5*); 

від 13.02.2013 № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих 

(міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» (5*);  

від 31.03.2015 № 179 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та 

професійної адаптації учасників антитерористичної операції» (5*); 

від 26.10.2016 № 261 «Про затвердження Порядку виплати одноразової 

компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших 

ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням 

ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям 

громадян» (5*); 

від 23.11.2016 № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та 

відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

(5*); 

від 24.02.2016 № 111 «Про затвердження Державної соціальної програми 

протидії торгівлі людьми на період до 2020 року» (9*); 

від 11.04.2018 № 273 «Про затвердження Державної соціальної програми 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 

року» (9*); 

від 25.05.2011 № 556 «Про порядок обміну інформацією між 

містобудівним та державним земельним кадастром» (12*); 

від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр» (12*); 

від 03.06.2013 № 483 «Про затвердження Порядку інформаційної 

взаємодії між кадастрами та інформаційними системами» (12*); 

від 04.04.2018 № 237 «Деякі питання надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа»(13*); 

від 26.04.2002 № 564 «Про затвердження Положення про дитячий 

будинок сімейного типу» (15*); 

від 26.04.2002 № 565 «Про затвердження Положення про прийомну 

сім’ю» (15*); 

від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини» (15*); 

від 08.10.2008 № 905 «Про затвердження Порядку провадження 

діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав 

усиновлених дітей» (15*); 

від 16.03.2017 № 148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною» 

(15*). 

Розпоряджень Кабінету Міністрів України: 

від 10.05.2018 № 342-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Концепції реформування системи професійного навчання державних 

службовців, голів місцевих райдержадміністрацій, їх перших заступників та 

заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих 

рад» (1*); 
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від 14.06.2017 № 394-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2017-2018 роки» 

(2*); 

від 27.12.2017 № 1017-р «Про схвалення Експортної стратегії 

України(«дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017-2021 

роки» (2*); 

від 10.05.2018 № 292-р «Деякі питання реалізації Стратегії розвитку 

малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року» (2*); 

від 24.05.2017 № 415-р «Про затвердження плану заходів з реалізації 

Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-

2020 роки» (4*); 

від 02.03.2010 № 359-р «Про затвердження плану заходів щодо детінізації 

доходів та відносин у сфері зайнятості населення» (5*); 

від 31.03.2015 № 359-р «Про затвердження плану заходів щодо медичної, 

психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників 

антитерористичної операції» (5*); 

від 13.01.2016 № 10-р «Про затвердження плану міжвідомчих заходів з 

адаптації до мирного життя учасників антитерористичної операції» (5*); 

від 22.07.2016 № 517-р «Про затвердження плану невідкладних заходів 

щодо погашення заборгованості із заробітної плати» (5*); 

від 14.02.2018 № 99-р «Про затвердження плану заходів на 2018 рік з 

реалізації Стратегії подолання бідності» (5*); 

від 26.04.2017 № 732-р «Про затвердження плану заходів із впровадження 

систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах» (6*); 

від 23.09.2015 № 998-р «Про заходи з увічнення пам’яті захисників 

України на період до 2020 року» (8*); 

від 26.10.2016 № 777-р «Про затвердження плану заходів з відзначення 

100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її 

учасників на період до 2021 року»(8*); 

від 30.11.2016 № 909-р «Про затвердження плану дій із впровадження 

Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2016-2018 роках» (8*); 

від 18.08.2017 № 550-р «Про затвердження плану заходів на 2017 — 2018 

роки у зв'язку із 85-ми роковинами Голодомору 1932 — 1933 років в Україні» 

(8*); 

від 23.11.2015 № 1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації 

Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року» (9*); 

від 13.12.2017 № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 рр. 

з реалізації Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» (13*); 

від 18.08.2017 № 560-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Концепції розвитку системи громадського здоров'я» (14*); 

від 15.11.2017 № 821-р «Про затвердження плану заходів з реалізації 

Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я на період до 2020 

року» (14*); 

від 09.08.2017 № 526-р «Про Національну стратегію реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки» (15*); 



 17  

Розпоряджень голови обласної державної адміністрації: 

03.05.2018 № 236 «Про затвердження антикорупційної програми обласної 

державної адміністрації» (1*); 

від 28.11.2011 № 414 «Про підвищення безпеки дорожнього руху» (2*); 

від 04.12.2015 № 702 «Про роботу з координації питань щодо реалізації 

державної політики підтримки добровільного об’єднання територіальних 

громад» (2*); 

від 25.03.2016 № 157 «Про здійснення моніторингу соціально-

економічного розвитку області» (2*); 

від 05.05.2016 № 245 «Про Порядок розроблення регіональних цільових 

програм, моніторингу та звітності про їх виконання» (2*); 

від 02.07.2016 № 350 «Про пасажирські автоперевезення» (2*); 

від 26.07.2016 № 408 «Про здійснення публічних закупівель» (2*); 

від 10.08.2016 № 440 «Про створення робочої групи з розробки змін до 

перспективного плану формування територій громад Чернігівської області» 

(2*); 

від 29.08.2016 № 483 «Про затвердження Правил надання пільгових 

довгострокових кредитів за Програмою “Власний дім”» (2*); 

30.11.2016 № 714 «Про проект обласної Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва на 2017-2020 роки» (2*); 

від 16.12.2016 № 771 «Про реалізацію Проекту «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду» у Чернігівській області» (2*); 

від 15.03.2017 № 143 «Про організацію виконання обласної Програми 

розвитку малого і середнього підприємництва на 2017–2020 роки» (2*); 

від 10.07.2017 № 325 «Про затвердження Переліку об’єктів і заходів, що 

фінансуються за рахунок субвенції» (зі змінами) (2*); 

від 09.08.2017 № 384 «Про організацію роботи щодо використання коштів 

субвенції» (зі змінами) (2*); 

від 25.10.2017 № 550 «Про затвердження Переліку об’єктів і заходів, що 

фінансуються за рахунок субвенції» (2*); 

від 10.01.2018 № 15 «Про організацію виконання Програми економічного 

і соціального розвитку області на 2018 рік» (2*); 

від 02.02.2018 № 55 «Про внесення змін до Порядку здійснення 

допорогових закупівель товарів, робіт і послуг із використанням системи 

електронних закупівель ProZorro» (2*); 

від 13.02.2018 № 73 «Про розроблення проекту Програми проведення 

обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку в Чернігівській області 

на 2019 – 2020 рр.» (2*); 

від 28.02.2018 № 105 «Про підсумки виконання Програми економічного і 

соціального розвитку, місцевих бюджетів області за 2017 рік та основні 

завдання на 2018 рік» (2*); 

від 03.04.2018 № 184 «Про організацію виконання Плану заходів з 

реалізації у 2018–2020 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області 

на період до 2020 року» (2*); 

від 15.08.2016 № 445 «Про моніторинг довкілля» (3*); 
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від 28.03.2018 № 168 «Про заходи щодо збалансування місцевих 

бюджетів у 2018 році» (4*); 

від 26.05.2011 № 189 «Про робочу групу з питань легалізації виплати 

заробітної плати і зайнятості населення» (5*); 

від 26.04.2013 № 162 «Про стан погашення в області заборгованостей із 

виплати заробітної плати та сплати внесків до Пенсійного фонду України» (5*); 

від 04.08.2016 № 427 «Про вжиття невідкладних заходів з ліквідації 

заборгованості із виплати заробітної плати» (5*); 

від 27.03.2018 № 165 «Про забезпечення реалізації пілотного проекту із 

залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо 

переміщених осіб» (5*); 

від 26.07.2011 № 256 «Про впровадження енергоефективних заходів та 

використання альтернативних видів палива Чернігівської області» (6*); 

від 22.10.2015 № 582 «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України 

на період до 2020 року» (8*); 

від 26.12.2016 № 815 «Про створення матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій» (10*); 

від 22.07.2004 № 215 «Про затвердження довгострокової Комплексної 

регіональної програми коригування, розроблення містобудівної документації та 

місцевих правил забудови населених пунктів Чернігівської області на 2005-

2020 роки» (12*); 

від 15.03.2017 № 144 «Про заходи щодо створення безперешкодного 

життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями» (12*); 

від 17.05.2016 № 268 «Про затвердження обласного плану заходів, 

спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови, на період 

до 2020 року» (13*); 

від 28.03.2008 № 119 «Про затвердження обласної цільової соціальної 

Програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» (15*); 

від 14.11.2011 № 389 «Про затвердження обласного Плану заходів 

соціального захисту і підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа» (15*); 

від 13.02.2012 № 38 «Про затвердження обласного Плану заходів з 

виконання Указу Президента України від 16.12.2011 № 1163 „Про питання 

щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”» (15*); 

від 28.07.2016 № 417 «Про затвердження Регіонального плану 

реформування дитячих інтернат них закладів та удосконалення системи 

соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми у Чернігівській області до 2020 

року» (15*); 

від 29.11.2016 № 709 «Про затвердження Порядку надання і 

використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 

виконання заходів обласної Програми із забезпечення житлом дітей-сиріт,  

дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2020 

роки» (15*). 
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2. Здійснювати моніторинг строків виконання документів, які надійшли 

до облдержадміністрації, розпоряджень та доручень голови обласної державної 

адміністрації, забезпечити контроль за своєчасною підготовкою і поданням 

відповідних інформацій про виконання актів Президента України, Кабінету 

Міністрів України, документів і доручень Адміністрації Президента України, 

інших центральних органів влади, запитів та звернень народних депутатів 

України, депутатів місцевих рад (протягом кварталу; 1*). 

3. Вивчати стан роботи з документами, здійснювати контроль за їх 

проходженням в структурних підрозділах обласної державної адміністрації, 

районах, містах (протягом кварталу, за окремим планом; 1*). 

 

 

Начальник організаційного 

відділу апарату обласної 

державної адміністрації С. ЗОЗУЛЯ 
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* - № за списком структурних підрозділів облдержадміністрації, обласних управлінь, 

установ та організацій, які ініціюють, забезпечують здійснення та у встановленому порядку 

інформують про виконання запланованого заходу  

№ за 

списком 
Назва структурних підрозділів облдержадміністрації, обласних управлінь, установ та 

організацій, відповідальних за здійснення запланованого заходу 

1.  Апарат обласної державної адміністрації 

2.  Департамент економічного розвитку облдержадміністрації 

3.  
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації 

4.  Департамент фінансів облдержадміністрації 

5.  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

6.  
Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу 

облдержадміністрації 

7.  Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації 

8.  
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

9.  Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації 

10.  Департамент  з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації 

11.  Управління  капітального будівництва облдержадміністрації 

12.  Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації 

13.  Управління освіти і науки облдержадміністрації 

14.  Управління охорони здоров‘я облдержадміністрації 

15.  Служба у справах дітей облдержадміністрації 

16.  Державний архів області 

17.  Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 

18.  Управління Держпраці  в області 

19.  
Міжрегіональне управління Нацдержслужби у м. Києві, Київській, Чернігівській та 

Черкаській областях 

20.  Головне територіальне управління юстиції в області 

21.  Головне управління Державної фіскальної служби в області 

22.  Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області 

23.  Головне управління статистики в області 

24.  Обласний центр зайнятості 

25.  Регіональне відділення Фонду державного майна України по області 

26.  Обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України 

27.  Управління Північного офісу Держаудитслужби в області 

28.  Головне управління Пенсійного фонду України в області 

29.  Головне управління Держгеокадастру в області 

30.  Обласне управління лісового та мисливського господарства 

31.  Державна екологічна інспекція в області 

32.  Головне управління Держпродспоживслужби в області 

33.  ЦСССДМ 

34.  Районні державні адміністрації, міські ради міст обласного значення, ОТГ 
 


