
 

УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

від 23 грудня 2022 р. Чернігів № 485 

 

Про план роботи обласної 

державної адміністрації 

на І квартал 2023 року  
 

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» та розпорядження голови обласної державної адміністрації 

від 19.06.2018 № 350 «Про Регламент Чернігівської обласної державної 

адміністрації» 

з о б о в ’ я з у ю : 

1. Затвердити план роботи обласної державної адміністрації 

на І квартал 2023 року (додається). 

2. Першому заступнику, заступникам голови, керівнику апарату, 

керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади, начальникам 

районних військових адміністрацій забезпечити реалізацію запланованих 

заходів. 

3. Рекомендувати сільським, селищним, міським головам взяти участь у 

виконанні заходів, передбачених планом роботи обласної державної 

адміністрації на І квартал 2023 року. 

4. Контроль та координацію роботи за реалізацією заходів, передбачених у 

плані роботи обласної державної адміністрації на І квартал 2023 року, покласти 

на першого заступника, заступників голови, керівника апарату обласної 

державної адміністрації. 

 

 

Начальник  Вʼячеслав ЧАУС 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження начальника обласної 

військової адміністрації 

23 грудня 2022 року № 485 

 

 

 

П Л А Н 

роботи обласної державної адміністрації 

на І квартал 2023 року 

 

І. Засідання колегії обласної державної адміністрації  

Про стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань, 

визначених законами України, актами та дорученнями Президента України, 

Кабінету Міністрів України, власними рішеннями, реагування на запити та 

звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, виконання 

вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», роботу із 

зверненнями громадян за підсумками 2022 року (1*).  

Відповідальні за підготовку: відділи контролю 

та роботи із зверненнями громадян апарату 

облдержадміністрації 

Про стан реалізації державної політики з питань управління персоналом в 

обласній та районних державних адміністраціях(1*). 

Відповідальні за підготовку: відділ управління 

персоналом апарату облдержадміністрації 

ІI. Наради, засідання комісій,  

інших консультативно-дорадчих органів 

Наради під головуванням начальника обласної військової адміністрації, 

першого заступника, заступниках голови обласної державної адміністрації, 

керівника апарату обласної державної адміністрації, в структурних підрозділах 

обласної державної адміністрації та її апарату 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 гуманітарного 

розвитку, виконання бюджету, охорони довкілля області тощо (за окремо 

визначеними датами та порядком денним). 

Проводять: начальник обласної військової 

адміністрації, перший заступник, заступники 

голови облдержадміністрації, керівник 

апарату облдержадміністрації 
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Щотижня 

Оперативні наради з керівниками структурних підрозділів обласної 

державної адміністрації, начальниками районних військових адміністрацій з 

актуальних питань забезпечення життєдіяльності області. 

Наради за участю керівників правоохоронних органів області щодо стану 

забезпечення законності та правопорядку, координації роботи з безпеки 

громадян і об’єктів інфраструктури. 

Проводить начальник обласної військової 

адміністрації  

Упродовж кварталу наради: 

з керівниками територіальних органів центральних органів виконавчої 

влади (1*);  

щодо реалізації проєктів з відновлення соціальної та критичної 

інфраструктури у регіонах, що постраждали внаслідок військової агресії рф 

(за потребою; 2*);  

з райдержадміністраціями та територіальними громадами області щодо 

формування нової мережі автобусних маршрутів загального користування, що 

не виходять за межі території області (6*); 

з операторами мобільного зв’язку та Українським державним центром 

радіочастот з питань покриття територій області сучасними засобами 

мобільного зв’язку та швидкісного Інтернету (6*); 

щодо вирішення питань сталого забезпечення послугами електро- та 

газопостачання споживачів Чернігівської області (за потребою; 6*); 

щодо експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення в зимовий період (12*); 

про хід підготовки до ремонтно-будівельного сезону на автомобільних 

дорогах загального користування місцевого значення (12*); 

щодо об’єктів, де замовником виконання невідкладних робіт з ліквідації 

наслідків збройної агресії російської федерації може виступати управління 

капітального будівництва облдержадміністрації (12*); 

щодо об’єктів, по яким замовником ремонтно-будівельних робіт виступає 

Управління капітального будівництва облдержадміністрації (12*); 

про планування спроможної мережі закладів охорони здоров’я 

Чернігівського госпітального округу (15*).  

Проводять: начальник обласної військової 

адміністрації, перший заступник, заступники 

голови облдержадміністрації, керівник 

апарату облдержадміністрації  
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Засідання рад, комісій, інших консультативно-дорадчих органів: 

у січні – Громадської ради при обласній державній адміністрації (в режимі 

онлайн; 8*);  

у лютому – обласної ради з питань протидії туберкульозу та  

ВІЛ-інфекції/СНІДу (15*);  

у березні – обласної міжвідомчої комісії з питань організації оздоровлення 

і відпочинку дітей та учнівської молоді (9*); координаційної ради у справах 

дітей при обласній державній адміністрації (16*); 

щомісячно – комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян (5*);  

упродовж кварталу – конкурсного комітету з підготовки та проведення 

конкурсу на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за 

межі області (внутрішньообласні маршрути) (6*); тимчасової територіальної 

комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах (6*); 

міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії 

домашньому насильству та протидії торгівлі людьми при облдержадміністрації 

(9*); координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при 

обласній державній адміністрації (9*); тимчасово створених організаційних 

комітетів з підготовки і проведення на території області всеукраїнських та 

міжнародних спортивних змагань і масових фізкультурно-оздоровчих заходів 

та акцій (9*); Ради оборони області (за окремим рішенням; 10*); обласної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (за 

окремим рішенням; 10*); штабу з координації роботи щодо протидії 

екологічним загрозам та порушенням вимог природоохоронного законодавства 

на території області (11*); робочої групи з планування природоохоронних 

заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 

Чернігівської області (11*); обласного комітету забезпечення доступності 

інвалідів та інших маломобільних груп до об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури (13*); обласної архітектурно-містобудівної ради 

(13*); засідання Ради директорів закладів фахової передвищої освіти області 

(14;) надзвичайної протиепізоотичної комісії (27*); 

упродовж кварталу (за потребою) – обласної координаційної ради з 

питань розвитку підприємництва (2*); Ради територіальних громад 

Чернігівської області (2*); територіальної тристоронньої соціально-економічної 

ради (2*); ради іноземних інвесторів (2*); обласної тимчасової комісії з питань 

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

стипендій та інших соціальних виплат (2*); обласної комісії з питань 

упорядкування обліку юридичних осіб права державної власності (2*); робочої 

групи для напрацювання пропозицій щодо вирішення проблемних питань 

малого та мікробізнесу діяльності відповідної категорії фізичних осіб-

підприємців при обласній державній адміністрації (2*); робочої групи з 

економічного відновлення області (2*); регіональної експертної комісії з 

розгляду матеріалів щодо присвоєння відповідних статусів суб’єктам з 

племінної справи у тваринництві Чернігівської області (3*); комісії з надання 

статусу спеціальної сировинної зони (3*); робочої групи з вирішення 
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проблемних питань, пов’язаних з реєстрацією податкових накладних 

(розрахунків коригувань) в Єдиному реєстрі податкових накладних, 

зупиненням, відмовою в їх реєстрації сільськогосподарським 

товаровиробникам (фермерським господарствам тощо) Чернігівської області 

(3*); оперативного штабу з питань захисту прав землевласників та 

представників аграрного бізнесу (3*); комісії з вирішення спірних питань щодо 

встановлення факту участі громадян у ліквідації ядерних аварій, у ядерних 

випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у 

складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт (5*); комісії 

з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні 

відчуження в 1986 – 1990 роках обласної державної адміністрації (5*); 

координаційної ради у справах осіб з інвалідністю (5*); робочої групи з питань 

гуманітарної допомоги (5*); гуманітарного штабу при обласній державній 

адміністрації (5*); обласної міжвідомчої робочої групи з реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей (16*). 

Проводять: начальник обласної військової 

адміністрації, 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 січні: 

участі в обговореннях проєктів постанов НКРЕКП з питань 

встановлення/коригування тарифів на комунальні послуги (січень – березень; 

6*); 

проведення робочих зустрічей з питань запобігання та протидії 

домашньому насильству, ґендерно зумовленому насильству, торгівлі людьми за 

участю представників суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, громадських 

організацій (січень – березень; 9*); 

тренінгів у рамках програми «Молодіжна робота, інформована про 

травму» (січень – березень; 9*); 

заходів у рамках проведення волонтерської програми «V support» (січень – 

березень; 9*); 

турнір юних винахідників і раціоналізаторів (14*); 

першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023» (січень – 

лютий; дистанційно; 14*); 

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (січень – лютий; 

дистанційно; 14*); 
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експертизи відповідності медичних закладів Чернігівської області 

критеріям акредитації (січень – березень; 15*); 

циклів тематичного удосконалення та передатестаційних циклів у 

м. Чернігові для підвищення кваліфікації лікарів області (січень – березень; 

15*); 

забезпечення роботи атестаційних комісій Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації (15*); 

проведення відеоконференції «Знову бій під Крутами» між містами-

героями України: Черніговом, Миколаєвом, Херсоном, Ірпінем (21*); 

онлайн-зустрічей у постійно діючому методично-консультативному пункті 

(січень – березень; 28*); 

навчальних заходів за курсами «Перша психологічна допомога для 

дорослих» та «Самодопомога Плюс» для надавачів соціальних послуг області 

(січень – березень; 28*);  

виїзної роботи з надання методичної допомоги з питань організації та 

надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення до 

територіальних громад області (січень – березень; 28*); 

у лютому: 

наради з керівниками служб управління персоналом структурних 

підрозділів обласної державної адміністрації та районних державних 

адміністрацій «Державна служба в умовах війни: виклики, проблеми та шляхи 

вирішення» (1*); 

міського конкурсу «Читаюча родина Чернігова – 2023» (7*); 

тренінгу з медіаграмотності та розвитку критичного мислення (9*); 

регіональної інформаційно-просвітницької акції «Жінки, знайте свої 

права» (лютий – березень; 9*); 

штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту 

ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

(із залученням органів з евакуації) щодо виконання завдань під час пропуску 

льодоходу, повені та паводків (10*);  

фінального етапу ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (очно-дистанційно; 

14*);  

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів – членів Малої академії наук України (14*); 

семінару-практикуму для начальників архівних відділів районних 

державних адміністрацій, міських рад (17*);  

засідання навчально-методичної ради Чернігівського регіонального центру 

підвищення кваліфікації за підсумками роботи у 2022 році (21*); 
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наради директорів центрів соціальних служб, центрів надання соціальних 

послуг, фахівців із соціальної роботи територіальних громад за підсумками 

роботи з надання соціальних послуг сім’ям з дітьми у 2022 році та визначення 

пріоритетних напрямів діяльності у 2023 році (28*); 

навчання кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, 

опікуни/піклувальники, усиновлювачі, патронатні вихователі (28*); 
 

у березні: 

літературного заходу з нагоди 209-ї річниці від дня народження Т.Г. 

Шевченка (7*); 

ХХVІІI Міжнародного фестивалю «Слов’янські театральні зустрічі» (7*); 

ІІI театрального фестивалю малих форм «Майстерія» (7*); 

XXІІІ міжнародного фестивалю класичної музики «Сіверські музичні 

вечори (7*);  

Міжнародного дня театру (7*); 

базового тренінгу програми «Молодіжний працівник» (9*);  

фінального етапу ХХІІI Міжнародного конкурсу з української мови  

імені Петра Яцика (дистанційно; 14*); 

вступного заняття на однорічних заочних курсах підвищення кваліфікації 

новопризначених працівників архівних установ області (17*); 

наради-семінару з питань об’єднання та надання єдиної нумерації фондів 

новостворених архівних відділів райдержадміністрацій (у режимі онлайн; 17*); 

урочистостей з нагоди 400-ліття надання магдебурзького права 

м. Чернігову (21*); 

презентації другого видання фотоальбому ілюстрованої історії «Владні 

інституції Чернігово-Сіверщини» до 1000-ліття Чернігівського князівства (21*);  

навчального семінару з питань надання соціальних послуг вразливим 

категоріям населення для новопризначених фахівців із соціальної роботи (28*); 

навчання для прийомних батьків,  батьків-вихователів, сім’ї яких 

функціонують 10 років, з метою підвищення їх виховного потенціалу (28*). 

2. Забезпечити: 

 підготовку паспортів районів Чернігівської області (1, 30*); 

 розгляд на сесії обласної ради питань: 

- про проведення інвентаризації земель несільськогосподарського 

призначення державної власності на території Чернігівської області (упродовж 

кварталу; 3*);  

- про звіт про виконання обласного бюджету Чернігівської області за 

2022 рік (лютий; 4*); 
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 розгляд на засіданнях постійних комісій обласної ради питань: 

- про затвердження звіту про виконання обласної Програми підтримки 

індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського 

господарства «Власний дім» на 2021 – 2027 роки за 2022 рік (упродовж 

кварталу; 2*); 

- про звіт про проходження опалювального періоду 2022/23 року на 

об’єктах паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального 

господарства та соціальної сфери (упродовж кварталу; за потребою; 6*); 

 внесення змін до показників обласного бюджету Чернігівської області на 

2023 рік (упродовж кварталу; 4*); 

 проведення очного навчання посадових осіб органів місцевого 

самоврядування області, старост, депутатів за спеціальною короткостроковою 

програмою підвищення кваліфікації «Плани відновлення територіальних 

громад деокупованих територій за умов високих ризиків» (лютий; 21*). 

 фінансування головних розпорядників коштів обласного бюджету та 

перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам області 

(упродовж кварталу; 4*); 

 участь у зборах членів Товариства «Чернігівське земляцтво» з нагоди 27-ї 

річниці утворення (упродовж кварталу; в режимі онлайн; 8*); 

 надання допомоги органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування на місцях у частині ведення діловодства та порядку 

передавання документів до архівних установ (упродовж кварталу; 17*); 

 виконання освітніх програм з підвищення кваліфікації державних 

службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих 

рад області шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій 

дистанційного навчання за допомогою програмного продукту 3СХ, Moodle, 

очного навчання  (упродовж кварталу; 21*); 

 регулювання (встановлення) цін (тарифів) відповідно до наданих 

повноважень (упродовж кварталу; 2*); 

 опрацювання пропозицій іноземних та вітчизняних інвесторів щодо 

впровадження інвестиційних проєктів на території області (упродовж кварталу; 

2*); 

 систематизацію інформації по пошкоджених об’єктах соціальної 

інфраструктури області (упродовж кварталу, за потребою; 2*); 

 залучення міжнародних донорів на відновлення житлового фонду та 

об’єктів соціальної інфраструктури (упродовж кварталу; 2*); 

 сприяння експортерам регіону в просуванні продукції на міжнародні 

ринки, а також інформування про актуальні можливості щодо розширення 

ринків збуту (упродовж кварталу; 2*); 

 сприяння відновленню промислового потенціалу області шляхом надання 

допомоги у вирішенні конкретних проблемних питань підприємств (січень – 

березень; 2*); 
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 підготовку пропозицій центральним органам виконавчої влади щодо 

вирішення проблемних фінансово-економічних питань (упродовж кварталу, за 

потребою; 2*); 

 здійснення організаційних заходів щодо забезпечення робочих зустрічей 

керівництва обласної військової адміністрації з делегаціями іноземних держав, 

представниками дипломатичного корпусу, регіонів-партнерів області в рамках 

чинних і планованих дво- та багатосторонніх угод та меморандумів, інших 

іноземних делегацій, які відвідують Чернігівську область з робочими візитами 

(упродовж кварталу; 2*);  

 організацію робіт з виконання положень угод про торговельно-економічну, 

науково-технічну і культурну співпрацю з регіонами іноземних країн, а також 

опрацювання питань щодо підписання нових угод та меморандумів про 

співпрацю та порозуміння (упродовж кварталу; 2*); 

 здійснення організаційних заходів щодо участі керівництва обласної 

державної адміністрації у міжнародних зустрічах, конференціях та інших 

публічних заходах за кордоном з питань двостороннього співробітництва 

(упродовж кварталу; 2*); 

 здійснення організаційних заходів щодо узгоджувальних дій з передачі 

майна для потреб оборони та національної безпеки (упродовж кварталу, за 

потребою; 2*); 

 організацію вебінарів, семінарів-консультацій для підприємців щодо 

державних грантових програм підтримки бізнесу, в тому числі реалізації 

Урядової програми «єРобота», у співпраці з ДО «Регіональний фонд підтримки 

підприємництва по Чернігівській області» та Агенцією регіонального розвитку 

Чернігівської області (щомісячно; 2*); 

 організацію роботи щодо проведення інвентаризації земель, 

розпорядником яких є обласна державна адміністрація (упродовж кварталу; 3*); 

 організацію роботи щодо визначення розмірів завданих власникам землі та 

землекористувачам збитків внаслідок збройної агресії рф (упродовж кварталу; 

3*); 

 організацію участі підприємств агропромислової галузі в обласних заходах 

щодо просування продукції на міжнародному рівні (упродовж кварталу; 3*);  

 контроль за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, 

сільськогосподарської та лісової продукції в радіаційно-забруднених районах 

області (упродовж кварталу; 11*); 

 розгляд, опрацювання та узагальнення запитів про виділення коштів з 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища для 

здійснення природоохоронних заходів (упродовж кварталу; 11*); 

 розгляд клопотань про створення нових та розширення існуючих територій 

і об’єктів природно-заповідного фонду, погодження їх із землевласниками і 

землекористувачами (упродовж кварталу; 11*); 

 розгляд та погодження переліку заходів з поліпшення санітарного стану 

лісів на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду (упродовж 

кварталу; 11*); 
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 затвердження лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у 

межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення 

(упродовж кварталу; 11*); 

 погодження проєктів організації та розвитку мисливського господарства, 

лімітів і норм добування мисливських тварин, строків полювання, порядку його 

здійснення, пропускної спроможності мисливських угідь (упродовж кварталу; 

11*); 

 погодження документації із землеустрою (упродовж кварталу; 11*); 

 здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (упродовж кварталу; 

11*); 

 надання методичної допомоги суб’єктам декларування, які працюють в 

обласній державній адміністрації та її структурних підрозділах, з питань 

заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування (упродовж кварталу; 19*); 

 здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його 

врегулюванню, інформування начальника обласної військової адміністрації та 

НАЗК про виявлення конфлікту інтересів за заходи, вжиті для його 

врегулювання (упродовж кварталу; за потребою; 19*);  

 розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» в обласній державній адміністрації та її структурних 

підрозділах (упродовж кварталу; за потребою; 19*). 

3. Забезпечити проведення: 

 моніторингів: 

- стану реалізації інвестиційних проєктів (намірів) господарюючих 

суб’єктів регіону на підвідомчих територіях (січень; 2*); 

- стану організації суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану 

(щотижнево; 2*); 

- соціально-економічного розвитку територіальних громад (упродовж 

кварталу; 2*); 

- участі у кредитних, грантових програмах та програмах міжнародної 

технічної допомоги (січень – березень; 2*); 

- функціонування центрів надання адміністративних послуг (упродовж 

кварталу; 2*); 

- відновлення житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури 

області, пошкоджених/зруйнованих під час збройної агресії рф (упродовж 

кварталу, за потребою; 2*); 

- втраченого, знищеного або пошкодженого майна підприємств, установ, 

організацій недержавної форми власності внаслідок збройної агресії рф 

(упродовж кварталу, за потребою; 2*); 

- відновлення діяльності промислових підприємств області, а також стану 

фіксації збитків, завданих військовою агресією рф (упродовж кварталу; 2*); 

- залучення коштів та технічної допомоги міжнародних організацій-

донорів, партнерів з розвитку та благодійних організацій, а також укладання 

відповідних документів (меморандумів, угод тощо) щодо співпраці (упродовж 

кварталу; 2*); 
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- роздрібних цін на основні соціально значущі продукти харчування 

(щомісяця; 3*); 

- закупівельних та оптово-відпускних цін на сировину для переробної 

галузі (щотижнево; 3*); 

- стану галузі тваринництва (щомісячно; 3*); 

- стану галузі рослинництва (щомісячно; 3*); 

- обсягів та індексів виробництва валової продукції сільського 

господарства (щомісячно; 3*); 

- обсягів та індексів виробництва продукції окремими підприємствами 

харчової (переробної) галузі (щомісячно; 3*); 

- новостворених потужностей з переробки сільськогосподарської сировини 

в районах (упродовж кварталу; 3*); 

- впровадження на підприємствах харчової галузі міжнародних систем 

безпечності харчових продуктів ХАССП, ISO (упродовж кварталу; 3*); 

- операторів органічного виробництва в області (упродовж кварталу; 3*); 

- проблемних питань підприємств харчової (переробної) промисловості 

(упродовж кварталу; за потребою; 3*); 

- забезпеченості сільськогосподарських підприємств мінеральними 

добривами та засобами захисту рослин для проведення польових робіт 

(упродовж кварталу; 3*); 

- ходу проведення польових робіт (упродовж кварталу; 3*); 

- стану розвитку агропромислового комплексу області (упродовж 

кварталу;  3*); 

- інформації щодо інвестиційних проєктів, що здійснюються в АПК області 

у 2023 році (упродовж кварталу; 3*); 

- створення нових фермерських господарств (упродовж кварталу; 3*); 

- діяльності сільськогосподарських кооперативів (упродовж кварталу; 3*); 

- стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати 

агропромисловими підприємствами області (упродовж кварталу; 3*); 

- діяльності сільськогосподарських дорадчих служб регіону (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 (щомісячно; 4*); 

- виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, що 

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

- стану розрахунків бюджетних установ, що фінансуються за рахунок 

коштів місцевих бюджетів, за спожиті енергоносії та комунальні послуги 

(щотижнево, щомісячно; 4*); 

- призначення державної соціальної допомоги (щомісячно; 5*); 

- потреб регіонів щодо забезпечення належних умов проживання 

внутрішньо переміщених осіб (щомісячно; 5*); 

- стану виконання завдань у районах та територіальних громадах щодо 

реалізації державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, 

підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі 

людьми (упродовж кварталу; 9*); 
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- довкілля Чернігівської області (упродовж кварталу; 11*); 

 наради з керівниками структурних підрозділів Чернігівського обласного 

центру зайнятості за підсумками роботи протягом 2022 року (січень; 23*); 

 навчання державних службовців апарату та структурних підрозділів 

обласної державної адміністрації з питань додержання вимог антикорупційного 

законодавства (упродовж кварталу; за потребою; 19*); 

 виїзних заходів з виявлення пам’яток архітектури місцевого та 

національного значення, що перебувають у незадовільному стані та потребують 

невідкладних протиаварійних робіт (упродовж кварталу; 13*); 

 заходів з питань регулювання містобудівної діяльності, розроблення 

(оновлення) містобудівної документації (упродовж кварталу; 13*); 

 співбесід з керівниками служб у справах дітей райдержадміністрацій, 

Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької, Чернігівської міських рад за 

підсумками діяльності з питань здійснення соціально-правового захисту дітей у 

2022 році (січень – лютий; 16*); 

 інвентаризації непридатних хімічних засобів захисту рослин на території 

області (січень – лютий; 11*); 

 організаційних заходів щодо фінансування природоохоронних заходів з 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році 

(упродовж кварталу; 11*); 

 навчальних семінарів з питань реалізації державної політики у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми, забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, з реалізації завдань щодо 

розвитку фізичної культури і спорту для представників структурних підрозділів 

райдержадміністрацій, територіальних громад, до повноважень яких належить 

здійснення зазначених заходів (упродовж кварталу; за потребою; 9*); 

 робочих поїздок до районів з питань вивчення стану роботи галузі 

тваринництва у сільськогосподарських підприємствах області (упродовж 

кварталу; 3*); 

 атестації, переатестації суб’єктів племінної справи у тваринництві 

(упродовж кварталу; 3*); 

 семінарів, нарад з бухгалтерськими службами сільгосппідприємств 

(упродовж кварталу; 3*); 

 робочих поїздок на підприємства харчової галузі з питань вивчення 

досвіду роботи підприємств та впровадження переробки сільськогосподарської 

продукції іншими суб’єктами агропромислового комплексу (упродовж 

кварталу; 3*);  

 онлайн нарад з питань продовольчої безпеки, переробки та маркетингу 

сільськогосподарської продукції, державної фінансової підтримки (упродовж 

кварталу; за потребою; 3*); 

 онлайн семінар-нарад з питань розвитку та підтримки АПК (упродовж 

кварталу; 3*); 

 нарад з міжнародними організаціями-донорами тощо щодо налагодження 

співпраці та залучення позабюджетного фінансування на відновлення та 

розвиток області (упродовж кварталу, за потребою; 2*); 



 

12 

 дерегуляції на рівні обласної державної адміністрації (упродовж 

кварталу; 2*); 

 очного навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування 

області, старост, депутатів за спеціальною короткостроковою програмою 

підвищення кваліфікації «Плани відновлення територіальних громад 

деокупованих територій за умов високих ризиків» (лютий; 21*). 
 

4. Сприяти проведенню та забезпечити інформаційний супровід заходів з 

нагоди: 

Новорічних та Різдвяних свят (січень); 

Дня Соборності України (22 січня); 

Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту (27 січня); 

Дня пам’яті Героїв Крут (29 січня); 

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

(15 лютого); 

Дня єднання України (16 лютого); 

Дня пам’яті Героїв Дебальцевого (18 лютого);  

Дня Героїв Небесної Сотні (20 лютого); 

80-х роковин Корюківської трагедії (1 березня); 

209-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка (9 березня). 

5. Щодо управління персоналом: 

вжити заходів щодо забезпечення реалізації державної політики з питань 

управління персоналом в апараті та структурних підрозділах обласної 

державної адміністрації, районних державних адміністраціях (упродовж 

кварталу; 1*); 

забезпечити проведення добору та призначення на посади державної 

служби без проведення конкурсу на період дії воєнного стану (упродовж 

кварталу; 1*);  

забезпечити проведення засідань конкурсних комісій обласної державної 

адміністрації (упродовж кварталу; за потребою; 1*); 

забезпечити проведення Кадрової комісії з розгляду кандидатур для 

погодження призначення на керівні посади в місцевих державних 

адміністраціях області (упродовж кварталу; за потребою; 1*); 

забезпечити розгляд кандидатур для погодження призначення на посади та 

звільнення з посад керівних працівників місцевих державних адміністрацій, 

територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади (упродовж кварталу; 1*); 

організаційно забезпечити укладання, продовження строку дії, розірвання 

контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що 
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належать до сфери управління обласної державної адміністрації (упродовж 

кварталу; 1*);  

забезпечити підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців обласної та районних державних адміністрацій, начальників 

районних військових адміністрацій, міських, селищних, сільських голів 

територіальних громад області (упродовж кварталу; за окремими планами; 1*); 

забезпечити проведення внутрішніх навчань для працівників апарату та 

структурних підрозділів обласної державної адміністрації (упродовж кварталу; 

за окремими планами; 1*); 

забезпечити оформлення нагородних матеріалів щодо відзначення 

державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України, 

Почесними грамотами обласної державної адміністрації і обласної ради, 

відзнаками обласної державної адміністрації громадян України, іноземців, 

трудових колективів підприємств, установ і організацій (упродовж кварталу; 

1*).  

 

ІV. Забезпечення відкритості в роботі органів виконавчої влади 

1. Забезпечити організацію та проведення брифінгів, пресконференцій, 

«прямих» телефонних ліній, виступів у ЗМІ керівництва обласної державної 

адміністрації, районних державних адміністрацій, міських (міст обласного 

значення) голів, обласних управлінь та організацій з питань реалізації 

державної політики, життєдіяльності області (за окремими графіками), 

інформаційне наповнення та своєчасне оновлення (в міру надходження 

інформації) офіційного вебсайту 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 (упродовж 

кварталу; 8*). 

2. Заходи, спрямовані на забезпечення відкритості в роботі органів 

виконавчої влади: 

зустрічі з активами обласних громадських організацій (щомісячно; 8*); 

участь у конференціях, засіданнях «за круглим столом» та інших заходах, 

організованих політичними партіями, громадськими об’єднаннями (щомісячно; 

8*). 

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування 

1. Надання практичної допомоги виконавчим комітетам місцевих рад щодо 

виконання програм економічного і соціального розвитку, відповідних місцевих 

бюджетів, розв’язання нагальних проблем життєдіяльності територіальних 

громад (протягом кварталу; 1-30*). 

2. Участь начальника обласної військової адміністрації, першого 

заступника, заступників голови обласної державної адміністрації в засіданні 

президії обласної ради, роботі постійних комісій обласної ради (упродовж 

кварталу; 1*). 
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3. Аналіз пропозицій та зауважень, висловлених депутатами обласної ради 

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

проведення єдиних днів депутата (упродовж кварталу; 1-30*). 

4. Підготовка і внесення обласною державною адміністрацією питань, які 

входять до її компетенції, на розгляд сесій обласної ради (упродовж кварталу; 

1-30*). 

5. Проведення робочих зустрічей керівництва обласної державної 

адміністрації, керівників обласних управлінь та організацій з сільськими, 

селищними, міськими головами, депутатами місцевих рад, участь 

представників органів державної виконавчої влади у роботі сесій районних, 

міських (міст обласного значення) рад (упродовж кварталу; 1-30*). 

6. Надання практичної допомоги виконавчим комітетам місцевих рад щодо 

виконання бюджетів місцевого самоврядування, розв’язання нагальних 

проблем життєдіяльності територіальних громад (упродовж  кварталу; 4*). 

7. Надання консультацій щодо порядку планування та фінансування 

природоохоронних заходів з державного та обласного фондів охорони 

навколишнього природного середовища (упродовж кварталу; 11*). 

8. Координація роботи органів місцевого самоврядування щодо 

забезпечення процесу обліку і фіксації руйнувань та пошкоджень, які виникли 

внаслідок збройної агресії рф (упродовж кварталу; 13*). 

9. Співпраця з питань формування мережі закладів охорони здоров’я 

Чернігівського госпітального округу (упродовж кварталу; 15*).  

 

VІ. Здійснення контрольних функцій 

1. В оперативному порядку протягом кварталу розглянути стан виконання 

завдань та забезпечити виконання: 

указів Президента України: 

від 09.07.2007 № 615/2007 «Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 15 червня 2007 року «Про стан виконання рішення Ради 

національної безпеки і оборони України» (1*); 

від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 

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

від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої 

влади доступу до публічної інформації» (1*); 

від 16.01.2017 № 8/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 29 грудня 2016 року «Про удосконалення заходів 

забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури» (2*, 6*); 

від 26.05.2017 № 146/2017 «Про заходи, пов'язані із запровадженням 

Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України» (2*); 

від 08.11.2019 № 837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ 

та зміцнення держави» (2*); 
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від 03.12.2015 № 678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення 

прав людей з інвалідністю» (5*); 

від 13.12.2016 № 553/2016 «Про заходи, спрямовані на забезпечення 

додержання прав осіб з інвалідністю» (5*); 

від 29.01.2021 № 30/2021 Про деякі заходи щодо забезпечення права 

громадян на якісні та безпечні соціальні послуги (5*); 

від 13.10.2021 № 532/2021 «Про деякі заходи із забезпечення соціальних 

гарантій військовослужбовців та ветеранів війни» (5*); 

від 24.09.2014 № 744/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 28.08.2014 «Про невідкладні заходи щодо захисту України 

та зміцнення її обороноздатності» (5*); 

від 27.01.2010 № 73/2010 «Про відродження та розвиток історичних 

населених місць Чернігівської області» (7*); 

від 22.01.2016 № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій 

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

від 26.11.2016 № 523/2016 «Про заходи у зв’язку з 85-ми роковинами 

Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду українського народу» (7*); 

від 01.12.2016 № 534/2016 «Про пріоритетні заходи щодо сприяння 

зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, 

підтримки ініціатив громадськості у цій сфері» (7*);  

від 26.02.2020 № 58/2020 «Про День спротиву окупації Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя» (7*); 

від 18.08.2020 № 329/2020 «Про заходи щодо підтримки сфери культури, 

охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму» (7*); 

від 27.09.2021 № 487/2021 «Про Національну стратегію сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2026 роки» (8*); 

від 12.05.2018 № 123/2018 «Про підтримку розвитку системи спортивної 

реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній 

операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях» (9*);   

від 18.03.2015 № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального 

захисту учасників антитерористичної операції» (10*); 

від 05.10.2015 № 570/2015 «Про внесення зміни до Указу Президента 

України від 18.03.2015 № 150» (10*); 

від 25.09.2017 № 283/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 13 вересня 2017 року «Про Концепцію реформування та 

подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного 

стану і в особливий період» (10*); 

від 09.07.2019 № 511/2019 «Про деякі заходи щодо збереження лісів та 

раціонального використання лісових ресурсів» (11*); 
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від 25.03.2021 № 122/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 19 березня 2021 року «Щодо стану справ у сфері 

надрокористування» (11*); 

від 29.09.2022 № 675/2022 «Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 29 вересня 2022 року «Про охорону, захист, використання 

та відтворення лісів України в особливий період» (11*); 

від 19.07.2019 № 529/2019 «Про деякі заходи щодо створення умов для 

розвитку та підвищення якості автомобільних доріг» (12*); 

від 25.09.2008 № 857/2008 «Про забезпечення дальшого розвитку вищої 

освіти в Україні» (14*); 

від 03.12.2019 № 875/2019 «Про підвищення ефективності заходів у сфері 

прав осіб з інвалідністю» (14*); 

від 18.11.2021 № 586/2021 «Про підготовку та проведення в Україні у 

2023 році міжнародних спортивних заходів серед учнівської молоді» (14*); 

від 25.05.2020 № 195/2020 «Про Національну стратегію розбудови 

безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі» (14*); 

від 18.06.2021 № 261/2021 «Про заходи щодо підвищення 

конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення 

додаткових гарантій для медичних працівників» (15*); 

від 18.08.2021 № 369/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 30 липня 2021 року «Про стан національної системи 

охорони здоров׳я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України 

медичною допомогою» (15*); 

від 16.12.2011 № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації 

прав дітей в Україні» (16*); 

від 26.08.2021 № 447/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 14 травня 2021 року «Про Стратегію кібербезпеки 

України» (20*); 

від 01.02.2022 № 37/2022 «Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 30 грудня 2021 року «Про План реалізації Стратегії 

кібербезпеки України» (20*). 

Розпорядження Президента України: 

від 21.06.2011 № 204/2011-рп «Про додаткові заходи з пошуку, 

дослідження і впорядкування місць поховань жертв війни, політичних репресій 

та інших трагедій Українського народу» (6*). 
 

доручень Президента України: 

від 11.06.2010 № 1-1/1154 за результатами засідання Ради регіонів щодо 

вивчення досвіду регіонів стосовно створення сприятливих умов для залучення 

інвестицій (27.05.2010) (2*); 

від 29.11.2011 № 1-1/2813 щодо підвищення ефективності функціонування 

механізму державно-приватного партнерства (2*); 
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від 29.06.2010 № 1-1/1378 щодо стану погашення заборгованості із 

заробітної плати (2*);  

від 12.11.2013 № 1-1/2950 щодо забезпечення вжиття за участю 

Генеральної прокуратури України невідкладних заходів щодо своєчасної оплати 

праці працівників і погашення заборгованості з виплати заробітної плати (2*);  

від 04.02.2014 № 1-1/229 щодо дорожньо-транспортної пригоди у 

Сумській області, що призвела до людських жертв та інших тяжких наслідків 

(04.02.2014) (6*); 

від 13.08.2021 № 1-1/836 за результатами наради під головуванням 

Президента України щодо стану реалізації програми Президента України на 

період 2021-2024 років (04.08.2021)  (7*);  

від 10.04.2012 № 1-1/839 за підсумками зустрічі Президента України з 

керівниками церков і релігійних організацій (21.03.2012) (7*). 

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 10.09.2022 № 1010 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 01.03.2022 № 175 (Тимчасовий порядок виділення та 

використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану)» 

(1*); 

від 10.09.2022 № 1028 «Про затвердження Положення про організацію 

професійного навчання державних службовців, керівників державних 

підприємств, установ, організацій за рахунок міжнародної технічної допомоги 

та інших форм  міжнародного співробітництва» (1*); 

від 21.10.2015 № 856 «Про затвердження Порядку та Методики проведення 

моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної 

політики» (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 10.03.2017 № 142  «Деякі питання управління державними унітарними 

підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 

більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (2*); 
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від 21.12.2016 № 991 «Про формування та ведення реєстру контрактів, 

укладених з керівниками суб'єктів господарювання державного сектору 

економіки» (2*); 

від 25.10.2017 № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, 

з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (2*); 

від 27.05.2020 № 534 «Про затвердження Державної програми 

стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених 

обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 

2020-2022 роки» (2*); 

від 14.04.2021 № 408 «Про затвердження Державної програми розвитку 

транскордонного співробітництва на 2021–2027 роки» (2*); 

від 12.08.2009 № 863 «Про посилення контролю за погашенням 

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

та інших соціальних виплат» (2*); 

від 17.03.2021 № 208 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для створення центрів креативної 

економіки» (2*); 

від 05.04.2021 № 299 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 18.03.2015 № 196 (деякі питання державного фонду регіонального 

розвитку)» (2*); 

від 16.09.2021 № 647 «Про затвердження Порядку взаємодії уповноваженої 

установи із заявниками, інвесторами із значними інвестиціями, органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування з питань, пов’язаних із 

супроводом підготовки та реалізації інвестиційних проектів із значними 

інвестиціями» (2*); 

від 23.02.2022 № 279 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних 

проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери» (2*); 

від 16.09.2022 № 1037 «Деякі питання здійснення спеціального 

моніторингу погашення підприємствами, установами і організаціями 

заборгованості із заробітної плати» (2*); 

від 21.10.2022 № 1203 «Деякі питання діяльності агенцій регіонального 

розвитку» (2*); 

від 23.05.2018 № 544 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово 

вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних 

паперів» (4*); 

від 28.12.2020 № 1365 «Про затвердження Порядку розподілу та 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству 

фінансів для забезпечення окремих видатків районних державних адміністрацій, 

пов’язаних з ліквідацією районів» (4*); 



 

19 

від 26.01.2022 № 55 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків 

районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень» (4*); 

від 03.05.2022 № 528 «Деякі питання фінансування закупівлі товарів 

тривалого зберігання в умовах воєнного стану» (4*); 

від 19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій 

осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України, а також членів їх сімей» (5*); 

від 11.08.2021 № 846 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 19 жовтня 2016 р. №719» (5*); 

від 29.02.2012 № 154 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у держбюджеті для виготовлення бланків посвідчень та 

нагрудних знаків для системи соціального захисту» (5*); 

від 20.12.2017 № 1017 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 

України від 17 червня 2004 р. № 785 і від 7 лютого 2007 р. № 150» (5*); 

від 30.01.2019 № 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною 

до трьох років «муніципальна няня» (5*); 

від 05.12.2018 № 1021 «Про затвердження Державної цільової програми з 

фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної 

реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2023 року» (5*); 

від 14.08.2019 № 807 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (5*); 

від 04.08.2021 № 817 «Деякі питання реалізації експериментального 

проекту з організації в територіальних громадах соціальної роботи із сім’ями та 

дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у 

складних життєвих обставинах» (5*); 

від 03.03.2020 № 204 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту 

«Розвиток соціальних послуг» (5*); 

від 29.04.2020 № 333 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 28 березня 2018 р. № 214 (про виплату грошової компенсації на 

отримання жилих приміщень для осіб, які брали участь в бойових діях)» (5*); 

від 01.06.2020 № 450 «Деякі питання надання соціальних послуг шляхом 

соціального замовлення» (5*); 

від 29.07.2020 № 744 «Деякі питання реалізації пілотного проекту з 

монетизації одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка» (5*); 

від 25.11.2020 № 1180 «Деякі питання надання при народженні дитини 

одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка» (5*); 
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від 21.07.2021 № 811 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 28 березня 2018 р. № 214. Порядок та умови надання субвенції з 

держбюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні 

для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у 

бойових діях на території інших держав» (5*); 

від 21.10.2022 № 1195 «Деякі питання використання коштів для 

задоволення потреб евакуйованих осіб та осіб, які проживають в деокупованих 

населених пунктах» (5*); 

від 16.10.2014 № 570 «Про організацію та проведення біржових аукціонів з 

продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого 

газу» (6*); 

від 26.07.2018 № 603 «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу 

стану оснащеності вузлами комерційного обліку та обміну інформацією між 

Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження та 

Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів щодо порушення вимог законодавства в частині відповідності 

засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку технічним 

регламентам, строків їх встановлення» (6*); 

від 23.12.2021 № 1460 «Про впровадження систем енергетичного 

менеджменту» (6*); 

від 19.03.2022 № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за 

тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у 

період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг» (6*); 

від 16.09.2022 № 1045 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 261 – «Про затвердження Порядку 

та умов надання компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних 

послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у 

період воєнного стану» (6*); 

від 30.09.2022 № 1094 «Про внесення змін до Порядку компенсації витрат 

за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб» (6*); 

від 02.12.2021 № 1388 «Про затвердження переліку музеїв та заповідників, 

в яких зберігаються музейні предмети, що є державною власністю і належать до 

державної частини Музейного фонду України» (7*); 

від 19.03.2022 № 319 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для героїзації образу ветерана війни та 

вшанування пам’яті загиблих (померлих) захисників України» (8*); 

від 22.08.2012 № 783 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які 

здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми» (9*); 
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від 24.02.2021 № 145 «Питання Державної соціальної програми запобігання 

та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 

2025 року» (9*); 

від 07.04.2021 № 326 «Про затвердження Положення про соціальний 

проект “Активні парки – локації здорової України”» (9*); 

від 02.06.2021 № 579 «Про затвердження Державної цільової соціальної 

програми “Молодь України” на 2021 – 2025 роки та внесення змін до деяких 

актів Кабінету Міністрів України» (9*); 

від 23.12.2020 № 1371 «Про продовження строку виконання Державної 

цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 

2020 року (продовжити на період до 2024 року строк виконання Державної 

цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 

2020 року, затвердженої постановою КМУ від 01.03.2017 № 115)» (9*); 

від 30.06.2021 № 673 «Про затвердження Державної цільової соціальної 

програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року та 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (9*); 

від 23.02.2022 № 145 «Деякі питання надання у 2022 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з 

реалізації соціального проекту “Активні парки – локації здорової України» (9*); 

від 15.12.2021 № 1386 «Про затвердження Державної цільової 

правоохоронної програми облаштування державного кордону щодо будівництва 

інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, 

прикордонних просік, комунікацій Державної прикордонної служби на період 

до 2024 року» (10*); 

від 09.12.2021 № 1393 «Питання реалізації експериментального проекту з 

організації управління чергами перед міжнародними пунктами пропуску через 

державний кордон України для автомобільного сполучення “Електронна черга 

перетину кордону”» (10*); 

від 14.10.2022 № 1175 «Деякі питання подання інформації у сфері захисту 

критичної інфраструктури» (10*); 

від 05.02.2020 № 192 «Про реалізацію експериментального проекту з 

проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального 

користування» (12*); 

від 28.07.2021 № 853 «Деякі питання надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового 

розвитку територій територіальних громад» (13*); 

від 17.05.2021 № 477 «Про внесення змін до Порядку та умов надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» (14*); 

від 24.04.2020 № 331 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

державних фінансових гарантій медичного обслуговування пацієнтів з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом  
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SARS-CoV-2, та належної оплати праці медичних та інших працівників, які 

надають медичну допомогу таким пацієнтам» (15*); 

від 03.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19» (15*); 

від 26.01.2022 № 66 «Деякі питання надання у 2022 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров’я» (15*); 

від 20.03.2022 № 325 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України щодо забезпечення реалізації програми державних гарантій 

медичного обслуговування населення» (15*); 

від 04.11.2022 № 1268 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 

України від 25.04.2018 № 410 і від 29.12.2021 № 1440 (Деякі питання реалізації 

програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 

2022 році)» (15*); 

від 04.08.2021 № 843 «Деякі питання соціального захисту дітей, 

влаштованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм 

власності та підпорядкування» (16*); 

від 12.12.2018 № 1062 «Про затвердження Основних засад здійснення 

внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін 

до постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 «Деякі питання 

здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього 

аудиту» (18*). 

розпоряджень Кабінету Міністрів України: 

від 03.03.2021 № 167-р «Про схвалення Концепції розвитку цифрових 

компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації» (1*); 

від 08.09.2021 № 1069-р «Про затвердження плану заходів з розвитку 

широкосмугового доступу до Інтернету на 2021-2022 роки» (1*); 

від 19.03.2004 № 152-р «Про підготовку та оприлюднення щорічної 

інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної 

політики органами виконавчої влади» (2*); 

від 09.06.2010 № 1199-р «Про затвердження плану заходів щодо протидії 

протиправному поглинанню та захопленню підприємств» (2*); 

від 04.03.2013 №102-р «Про затвердження плану заходів щодо проведення 

інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги 

суб'єктам господарювання» (2*); 

від 12.05.2021 № 497-р «Деякі питання реалізації у 2021 – 2023 роках 

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки» (2*, 5*, 9*);  

від 28.10.2021 № 1340-р «Про затвердження плану заходів із забезпечення 

впровадження Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та 

територій територіальних громад в діяльності міністерств, інших центральних та 

місцевих органів виконавчої влади» (2*); 
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від 16.09.2015 № 936-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 4 березня 2013 року № 102» (щодо проведення 

інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги 

суб’єктам господарювання та реалізації положень Закону України “Про 

державну допомогу суб’єктам господарюванняˮ) (2*); 

від 10.07.2019 № 588-р «Про схвалення Стратегії розвитку експорту 

продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості 

України на період до 2026 року» (2*); 

від 01.07.2020 № 853-р «Про затвердження плану заходів з виконання 

Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально 

відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року» (2*); 

від 24.03.2021 № 246-р «Про затвердження плану заходів з облаштування 

пріоритетних пунктів пропуску на 2021 – 2023 роки» (2*); 

від 17.03.2021 № 254-р «Деякі питання оптимізації мережі та 

функціонування центрів надання адміністративних послуг» (2*); 

від 14.06.2022№ 476-р «Про затвердження плану заходів з удосконалення 

механізму державної допомоги суб’єктам господарювання» (2*); 

від 12.01.2022 № 32-р  «Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану 

товарних ринків» (3*); 

від 29.04.2022 № 327-р «Про затвердження плану заходів забезпечення 

продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» (3*); 

від 18.03.2009 № 285-р «Про затвердження плану заходів щодо організації 

соціального діалогу в Україні» (5*); 

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

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

від 12.04.2017 № 257-р «Про затвердження плану заходів щодо 

забезпечення реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їх 

сімей» (5*); 

від 04.07.2018 №  469-р «Про затвердження плану заходів з реалізації 

Концепції державної системи професійної орієнтації населення» (5*); 

від 26.09.2018 № 688-р «Про затвердження плану заходів з реалізації 

Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття 

населення на період до 2022 року» (5*); 

від 21.08.2019 № 691-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм 

реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 

2019-2021 роки» (5*); 

від 03.03.2020 № 216-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення 

та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року» (5*); 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1555-18
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від 28.10.2021 № 1364-р «Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо 

внутрішнього переміщення на період до 2024 року» (5*); 

від 09.12.2021 № 1617-р «Про затвердження плану заходів з реалізації 

Стратегії людського розвитку на 2021-2023 роки» (5*); 

від 24.07.2013 № 669-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання 

регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності» (6*); 

від 28.09.2006 № 502-р «Про переведення населених пунктів на опалення 

електроенергією» (6*);  

від 03.09.2014 № 791-р «Про затвердження плану заходів з імплементації 

Директиви Європейського парламенту та ради 2009/28/ЄС» (6*); 

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

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

від 21.03.2018 № 179-р «Про затвердження плану заходів щодо зміцнення 

національної єдності, консолідації українського суспільства та підтримки 

ініціатив громадськості у зазначеній сфері» (7*); 

від 22.05.2019 № 355-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Концепції реформування системи забезпечення населення культурними 

послугами» (7*); 

від 16.12.2020 № 1585-р «Про затвердження плану заходів з реалізації 

першого етапу (до 2022 року) Стратегії популяризації української мови до 

2030 року “Сильна мова – успішна держава”» (7*); 

від 11.01.2021 № 1-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними 

послугами» (7*); 

від 03.02.2021 № 84-р «Про затвердження плану заходів щодо підтримки 

сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій 

та туризму» (7*); 

від 17.02.2021 № 112-р «Про затвердження плану заходів із вшанування 

подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні на 2021 – 2025 роки» (8*); 

від 12.01.2022 № 41-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Стратегії комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 

2025 року» (8*); 

від 06.06.2018 № 392-р «Про затвердження плану заходів з розвитку 

неолімпійських видів спорту на 2018-2022 роки» (9*); 

від 20.03.2019 № 171-р «Про затвердження плану заходів на 2019 – 

2022 роки з реалізації Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого 

громадського руху в Україні» (9*); 

від 28.10.2020 № 1544-р «Про затвердження Національного плану дій з 

виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період 

до 2025 року» (9*); 
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від 16.12.2020 № 1578-р «Про затвердження плану заходів з реалізації 

зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи 

“Партнерство Біарріц” з утвердження гендерної рівності» (9*); 

від 21.04.2021 № 361-р «Про затвердження плану невідкладних заходів із 

запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, 

захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства» (9*); 

від 12.08.2022 № 752-р «Про схвалення Державної стратегії забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та 

затвердження операційного плану з її реалізації на 2022 – 2024 роки» (9*); 

від 08.11.2007 № 980-р «Про затвердження плану першочергових заходів з 

профілактики травматизму виробничого характеру» (10*); 

від 19.05.2021 № 535-р «Про затвердження комплексного плану заходів 

щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, 

жертв насильницьких зникнень, членів їх сімей» (10*); 

від 15.04.2022 № 288-р «Про затвердження оперативного плану заходів з 

протимінної діяльності» (10*); 

від 30.03.2016 № 271-р «Про затвердження Національного плану дій щодо 

боротьби з деградацією земель та опустелюванням» (11*); 

від 20.02.2019 № 117-р «Про затвердження Національного плану 

управління відходами до 2030 року» (11*); 

від 21.04.2021 № 443-р «Про затвердження Національного плану дій з 

охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року» (11*); 

від 20.10.2021 № 1363-р «Про схвалення Стратегії екологічної безпеки та 

адаптації до зміни клімату на період до 2030 року» (11*); 

від 08.10.2022 № 895-р «Про затвердження планів управління ризиками 

затоплення на окремих територіях у межах районів басейнів річок» (11*); 

від 07.04.2021 № 321-р «Про затвердження плану заходів з реалізації 

Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року» (12*); 

від 07.11.2012 № 865-р «Про затвердження плану заходів щодо 

забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного 

виробництва» (14*); 

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» (14*); 

від 29.04.2020 № 508-р «Про затвердження плану заходів на 2020 –

 2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-

технічна) освіта” на період до 2027 року» (14*); 

від 05.08.2020 № 1008-р «Про затвердження плану заходів з реформування 

системи шкільного харчування» (14*); 
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від 14.04.2021 № 320-р «Про затвердження плану заходів щодо 

популяризації природничих наук та математики до 2025 року» (14*); 

від 29.09.2021 № 1171-р «Про затвердження плану заходів з реалізації 

Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя» (14*); 

від 29.12.2021 № 1770-р «Про затвердження плану заходів з реалізації 

Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища 

у новій українській школі на 2022 рік» (14*); 

від 15.12.2021 № 1662-р «Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам у 2021 році та перерозподіл деяких 

видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, 

передбачених Міністерству освіти і науки на 2021 рік» (14*); 

від 23.02.2022 № 224-р «Про схвалення Стратегії розвитку 

кримськотатарської мови на 2022-2032 роки» (14*); 

від 26.07.2018 № 530-р «Про затвердження Національного плану заходів 

щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого 

розвитку» (15*); 

від 20.02.2019 № 120-р «Про схвалення Стратегії розвитку національної 

системи крові на період до 2022 року та затвердження плану заходів щодо її 

реалізації» (15*); 

від 27.11.2019 № 1415-р «Про схвалення Державної стратегії у сфері 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 

2030 року» (15*); 

від 28.11.2019№ 1417-р «Про затвердження плану заходів щодо зниження 

рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду, мінімізації 

довгострокових ризиків від поширення радону в житлових та нежитлових 

будівлях, на робочих місцях на 2020 – 2024 роки» (15*); 

від 29.01.2020 № 111-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги» (15*); 

від 18.11.2020 № 1463-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Державної стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги 

населенню на 2020 – 2023 роки» (15*); 

від 14.04.2021 № 338-р «Про затвердження плану заходів щодо підтримки 

осіб з інвалідністю на період дії карантину, встановленого КМУ, та посилених 

протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, мінімізації її наслідків» 

(15*); 

від 06.10.2021 № 1215-р «Про затвердження плану заходів на 2021 – 2023 

роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на 

період до 2030 року» (15*); 

від 12.10.2011 № 1039-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» (16*); 
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від 09.08.2017 № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з 

реалізації її І етапу» (16*);  

від 27.11.2019 № 1335-р «Про затвердження плану заходів з реалізації 

Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 

2023 року» (16*); 

від 01.06.2020 № 703-р «Про затвердження плану заходів з реалізації 

ІI етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей на 2017 – 2026 роки» (16*).  

Розпоряджень голови обласної державної адміністрації (начальника 

обласної військової адміністрації): 

від 15.03.2018 № 136 «Про доступ посадових осіб облдержадміністрації до 

роботи з мобілізаційними документами» (1*); 

від 14.12.2020 № 590 «Про Програму інформатизації Чернігівської області 

на 2021 – 2023 роки» (1*);  

від 26.01.2022 № 32  «Про забезпечення функціонування системи 

військового обліку на території області на 2022 рік» (1*); 

від 05.05.2016 № 245 «Про Порядок розроблення регіональних цільових 

програм, моніторингу та звітності про їх виконання» (2, 8*); 

від 04.08.2016 № 427 «Про вжиття невідкладних заходів з ліквідації 

заборгованості із виплати заробітної плати» (2*); 

від 23.07.2019 № 434 «Про здійснення моніторингу соціально-економічного 

розвитку області» (2*); 

від 23.09.2021 № 922 «Про заходи щодо погашення заборгованості із  

заробітної плати» (2*); 

від 14.02.2022 № 65 «Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 

2022 році в процесі їх виконання» (4*); 

від 30.11.2018 № 733 «Про затвердження обласного плану заходів з 

реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного 

довголіття населення на період до 2022 року» (5*); 

від 01.06.2021 № 714 «Про затвердження обласного плану дій з реалізації 

Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року» (5*);  

від 16.08.2022 № 308 «Про затвердження Обласної програми матеріальної 

підтримки окремих категорій громадян для здобуття вищої освіти на 2022/2023 

навчальний рік в університетах, що розташовані на території Чернігівської 

області» (5*); 

від 02.09.2022 № 326 «Про внесення змін до Програми соціальної 

підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, 

членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, загиблих 

(пропавших безвісти) в Афганістані при виконанні інтернаціонального 

обов’язку, у Чернігівській області на 2019-2023 роки» (5*); 



 

28 

від 14.07.2015 № 341 «Про удосконалення роботи органів виконавчої влади 

з проведення консультацій з громадськістю» (8*); 

від 08.12.2021 № 1083 «Про затвердження плану заходів в Чернігівській 

області на 2022 рік щодо реалізації Національної стратегії розвитку системи 

фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей 

загиблих (померлих) ветеранів війни» (9*); 

від 16.12.2021 № 1111 «Про затвердження Плану дій з виконання резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року у 

Чернігівській області» (9*); 

від 20.08.2021 № 840 «Про організацію інформування керівництва обласної 

державної адміністрації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних 

ситуацій та небезпечних подій» (10*); 

від 30.05.2022 № 193 «Про внесення змін до Цільової соціальної програми 

розвитку цивільного захисту в Чернігівській області на 2021 – 2025 роки» (10*); 

від 16.09.2022 № 345 «Про внесення змін до Програми впровадження 

пілотного проєкту з організації територіальної оборони Чернігівської області на 

2021 – 2022 роки» (10*); 

від 15.08.2016 № 445 «Про моніторинг довкілля» (11*); 

від 24.01.2018 № 42 «Про утворення робочої групи з розвитку заповідної 

справи в області» (11*); 

від 03.12.2021 № 1071 «Про створення робочої групи» (11*); 

від 24.10.2019 № 606 «Про забезпечення населених пунктів області 

оновленою містобудівною документацією» (13*);  

від 06.08.2013 № 314 «Про затвердження обласного плану заходів з 

реалізації Національної стратегії профілактики соціального сирітства до 

2020 року» (16*). 

доручень голови обласної державної адміністрації 

(начальника обласної військової адміністрації): 

від 18.10.2021 № 01-01-05/8617 щодо виконання пункту 11.2 про судові 

провадження (1*); 

від 15.12.2021 № 01-01-05/10366 щодо виконання пункту 3 за підсумками 

оперативної наради (13.12.2021) (1*); 

від 16.01.2020 № 01-01-05/349 щодо ефективної реалізації інвестиційного 

потенціалу регіону, налагодження співпраці з вітчизняними та іноземними 

інвесторами (2*); 

від 28.02.2020 № 01-01-05/1436 щодо активізації процесу залучення 

міжнародної технічної допомоги, поглиблення міжнародного співробітництва, 

забезпечення ефективної взаємодії з міжнародними організаціями-донорами та 

міжнародними фінансовими організаціями, залучення позабюджетних коштів 

для покращення економічного та соціального розвитку області (2*);  
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від 24.05.2022 № 01-01-05/2057 щодо залучення позабюджетних 

коштів (2*); 

від 24.06.2022 № 01-01-05/2924 про затвердження порядку визначення 

шкоди та збитків землекористувачам (3*); 

від 25.05.2021 № 01-01-05/4232 щодо виконання пункту  6 за підсумками 

оперативної наради (24.05.2021) (4*); 

від 06.12.2021 № 01-01-05/10115 за результатами наради із керівниками 

медичних комунальних некомерційних підприємств 25.11.2021 (4*; 15*); 

від 09.02.2022 № 01-01-05/1028 щодо виконання пункту 4 про надання 

інформації щодо залишків вільних коштів (4*); 

від 03.05.2022 № 01-01-05/1591 щодо виконання пункту 2 за підсумками 

оперативної наради (02.05.2022) (4*); 

від 25.10.2022 № 01-01-05/6578 щодо виконання пункту 4 про придбання 

зимового одягу для ЗСУ (4*; 10*); 

від 19.08.2022 № 01-01-05/4588 щодо реалізації державної політики з 

питань внутрішньо переміщених осіб (5*); 

від 24.08.2022 № 01-01-05/4682 про моніторинг об’єктів, які підлягають 

відновленню (6*); 

від 08.01.2019 № 02-11/115  щодо моніторингу релігійних процесів (7*); 

від  21.06.2022 № 01-01-05/2814 про забезпечення стійкого 

функціонування об'єктів освіти (10*). 

протокольного рішення голови обласної державної адміністрації: 

від 27.04.2021 № 01-02-20/3442 за підсумками проведення 19.04.2021 

засідання штабу з координації роботи щодо протидії екологічним загрозам та 

порушенням вимог природоохоронного законодавства на території 

області (11*). 

2. Здійснювати моніторинг строків виконання документів, які надійшли 

до обласної державної адміністрації, розпоряджень та доручень голови обласної 

державної адміністрації, забезпечити контроль за своєчасною підготовкою і 

поданням відповідних інформацій про виконання актів і доручень Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України, інших 

центральних органів влади, запитів та звернень народних депутатів України, 

депутатів місцевих рад (протягом кварталу; 1*).  
 

Начальник організаційного  

відділу апарату обласної 

державної адміністрації Оксана СЕРДЮК 
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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  

 

№  Назва структурних підрозділів облдержадміністрації, обласних управлінь, установ та 

організацій, відповідальних за здійснення запланованого заходу 

1.  Структурні підрозділи апарату облдержадміністрації  

2.  Департамент економічного розвитку облдержадміністрації 

3.  Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації 

4.  Департамент фінансів облдержадміністрації 

5.  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

6.  
Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства 

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.  Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

12.  Управління  капітального будівництва облдержадміністрації 

13.  Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації 

14.  Управління освіти і науки облдержадміністрації 

15.  Управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

16.  Служба у справах дітей облдержадміністрації 

17.  Державний архів області 

18.  Відділ внутрішнього аудиту 

19.  Відділ з питань запобігання та виявлення корупції 

20.  Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації 

21.  Чернігівський регіональний Центр підвищення кваліфікації  

22.  Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області 

23.  Обласний центр зайнятості 

24.  Головне управління Пенсійного фонду України в області 

25.  Головне управління Нацполіції в області 

26.  Державна екологічна інспекція в області 

27.  Головне управління Держпродспоживслужби в області 

28.  Чернігівський обласний центр соціальних служб 

29.  Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Чернігівській області 

30.  Райдержадміністрації  
 


