
 

УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

від 22 березня 2023 р. Чернігів № 130 

 

Про план роботи обласної 

державної адміністрації 

на IІ 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 IІ квартал 2023 року (додається). 

2. Першому заступнику, заступникам голови, керівнику апарату, 

керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади, начальникам 

Чернігівської міської та 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 ІI квартал 2023 року. 

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

плані роботи обласної державної адміністрації на ІI квартал 2023 року, 

покласти на першого заступника, заступників голови, керівника апарату 

обласної державної адміністрації. 

 

 

Начальник  Вʼячеслав ЧАУС 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження начальника 

обласної військової адміністрації 

 22 березня 2023 року № 130 
 

 

П Л А Н 

роботи обласної державної адміністрації 

на IІ квартал 2023 року 

 

І. Засідання колегії обласної державної адміністрації  

II квартал 

Про стан надання медичної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда 

та гострий мозковий інсульт.  

Відповідальні за підготовку: Управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації 

Про стан розвитку фізичної культури і спорту в області 

Відповідальні за підготовку: 

Департамент сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

 

І. Наради, засідання комісій,  

інших консультативно-дорадчих органів 

Наради при начальнику обласної військової адміністрації, першому 

заступнику, заступниках голови обласної державної адміністрації, керівнику 

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 

Щотижня 

Оперативні наради з керівниками структурних підрозділів обласної 

державної адміністрації, начальниками районних військових адміністрацій з 

актуальних питань забезпечення життєдіяльності області. 
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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 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*); 

з питань підготовки підприємств тепло-, водопостачання та 

водовідведення, бюджетних установ області до опалювального періоду 

2023/24 року (6*); 

щодо експлуатаційного утримання та капітального ремонту автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення у 2023 році (12*); 

про хід реалізації 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 виступає Управління 

капітального будівництва обласної державної адміністрації (12*); 

про стан забезпечення населення Чернігівської області екстреною 

медичною допомогою в надзвичайних ситуаціях, що пов’язані з тривалою 

відсутністю електропостачання (15*); 

щодо моніторингу виконання вакцинації дорослого та дитячого населення 

та аналізу стану проведення імунопрофілактики захворювань серед населення 

області (15*). 

Проводять: начальник обласної військової 

адміністрації, перший заступник, заступники 

голови облдержадміністрації, керівник 

апарату облдержадміністрації  

Засідання рад, комісій, інших консультативно-дорадчих органів:  

у квітні – обласної робочої групи з питань координації гуманітарної 

відповіді на гендерно зумовлене насильство у Чернігівській області (9*); 

засідання Ради директорів закладів фахової передвищої освіти області (14*); 

обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (15*); 



 

3 

у червні – комісії з присудження обласної премії імені 

М.М. Коцюбинського (7*); 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*); засідання 

Громадської ради при облдержадміністрації (8*); засідання комісій Штабу 

волонтерів Чернігівської області (8*); міжвідомчої ради з питань сім’ї, 

ґендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії 

торгівлі людьми (9*); Ради оборони області (за окремим рішенням; 10*); 

обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій (за окремим рішенням; 10*); 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*); робочої групи з питань формування 

спроможної мережі закладів охорони здоров’я (15*); державної 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 області (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*); комісії зі 

встановлення критеріїв та визначення підприємств, установ і організацій, які є 

критично важливими для функціонування економіки та забезпечення 

життєдіяльності населення в особливий період (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 Чернігівської області (2*); робочої групи з ліквідації нелегального 

обігу та нелегальної торгівлі нафтопродуктами на території Чернігівської 

області (2*); робочої групи з підготовки проєкту плану відновлення та розвитку 

Чернігівської області (2*); регіональної експертної комісії з розгляду матеріалів 

щодо присвоєння відповідних статусів суб’єктам з племінної справи у 

тваринництві Чернігівської області (3*); робочої групи з вирішення проблемних 

питань, пов’язаних з реєстрацією податкових накладних (розрахунків 

коригувань) в Єдиному реєстрі податкових накладних, зупиненням, відмовою в 

їх реєстрації сільськогосподарським товаровиробникам (фермерським 
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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*); тимчасово створених організаційних 

комітетів з підготовки і проведення на території області всеукраїнських та 

міжнародних спортивних змагань і масових фізкультурно-оздоровчих заходів 

та акцій (9*); штабу з координації роботи щодо протидії екологічним загрозам 

та порушенням вимог природоохоронного законодавства на території 

області (11*); 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, керівники структурних  підрозділів 

облдержадміністрації (за окремо визначеними 

датами та порядком денним) 

 

ІІІ. Організаційно-масові заходи. Управління персоналом 

1. Забезпечити підготовку і проведення 

у квітні: 

комплексу заходів з нагоди 37-х роковин Чорнобильської катастрофи (5*);  

заходів із вшанування пам’яті М.М. Коцюбинського до 110-ї річниці від 

дня смерті (7*); 

всеукраїнського фестивалю-конкурсу молодих композиторів імені 

Л.М.  Ревуцького (7*); 

міжнародної акції «Ніч музеїв» (7*); 

мистецького проєкту на підтримку творчості дітей та молоді «Жива Шафа» 

(7*); 

обласного конкурсу дитячої творчості «Барвінкова, веселкова, найдорожча 

рідна мова» (7*); 

міжрегіонального театрального фестивалю для дітей та молоді «На крилах 

мрій» (7*); 

відкриття виставки живопису та графіки Володимира Ємця, музейної 

зустрічі «Володимир Ємець: родина, друзі, Україна» (до 85-річчя від дня 
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народження художника та 40-річчя заснування Чернігівського обласного 

художнього музею імені Григорія Галагана) (7*); 

музейної зустрічі до 185-річчя визначного мецената В. Тарновського (7*); 

музейної зустрічі «Чернігів часів Коцюбинського» (7*); 

обласного конкурсу юних виконавців на народних інструментах «Струни 

серця» (7*); 

відкриття виставки «Олесь Гончар у Довженковому світі» (до 105-річчя від 

дня народження Олеся Гончара) (7*); 

відкриття виставки стародавніх виробів з лози та соломи «Пам`ятка із 

давніх літ» (7*); 

робочих зустрічей з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству, гендерно 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) 

(квітень – червень; 9*); 

реалізації програми стажування для молоді при Чернігівському обласному 

молодіжному центрі (9*); 

виїзних заходів з розвитку неформальної освіти (квітень – червень; 9*); 

інтелектуального клубу настільних ігор (квітень – червень; 9*); 

профорієнтаційних заходів (квітень – червень; 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 загрози та 

виникнення пожеж в екосистемах (10*); 

щорічного обласного екологічного конкурсу «Одна планета – одне 

майбутнє» (11*); 

вступної кампанії 2023 року – національного мультипредметного тесту 

(квітень – червень; 14*); 

моніторингового виїзду комісії фахівців Управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації до закладів охорони здоров’я Чернігівського 

району (15*); 

семінарів для співробітників служб у справах дітей районних державних 

адміністрацій, сільських, селищних, міських рад на тему «Соціально-правовий 

захист дітей, які опинились у складних життєвих обставинах» (16*); 

презентації фотоальбому «Бойко В., Казіміров Д., Леп’явко С. Владні 

інституції Чернігово-Сіверщини: ілюстрована історія. Видання друге: 

виправлене та доповнене»  (до 1000-ліття Чернігівського князівства) (21*); 
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навчального семінару «Профілактика торгівлі людьми. П’ять маркерів 

безпеки» (28*); 

навчального семінару «Соціально-психологічна підтримка сімей, яких 

торкнулась проблема ВІЛ/СНІДу» (28*);  

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

функціонують 6, 8 років, з метою підвищення їх виховного потенціалу (квітень, 

червень; 28*); 

постійно діючого методично-консультативного пункту (щочетверга, 

квітень – червень; 28*); 

навчальних заходів за курсами «Перша психологічна допомога для 

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

(квітень – червень; 28*); 

у травні: 

зустрічі начальника Чернігівської обласної військової адміністрації з 

Обласною радою церков і релігійних організацій (7*); 

церемонії покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку з нагоди 162-ї 

річниці перепоховання праху Великого Кобзаря (7*); 

щорічної урочистої церемонії нагородження кращих читачів дитячих 

бібліотек області «Бібліо-Оскар» (7*); 

музейного проєкту «Українська графіка першої третини ХХ ст. з колекції 

музею», відкриття фотовиставки «Світлини з музейного альбому» (до 40-річчя 

заснування Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія 

Галагана та Міжнародного дня музеїв) (7*); 

VI обласного поетичного фестивалю «Дотиком душі» (7*); 

заходів з нагоди 169-ї річниці від дня народження першої Народної 

артистки України М.К. Заньковецької (7*); 

обласного свята дитячої творчості «Сонечко» до 134-річчя від дня 

народження Л.М. Ревуцького (7*); 

національно-патріотичного літературно-мистецького заходу «Нетлінне 

слово…» (7*);  

нормативно-координаційної наради «Напрямки роботи обласного 

методичного об’єднання викладачів хореографії мистецьких шкіл» на базі 

Ніжинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Марії Заньковецької 

(7*); 

круглого столу «Світоч археологічної науки» (до 180-ї річниці від дня 

народження Дмитра Самоквасова) (7*); 

штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту 

ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 
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(із залученням органів з евакуації) щодо ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій на хімічно небезпечних об’єктах (10*); 

обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура») (травень – червень; 14*); 

моніторингового виїзду комісії фахівців Управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації до закладів охорони здоров’я Прилуцького 

району (15*); 

постійно діючих курсів підвищення кваліфікації для працівників архівних, 

діловодних та експертних служб установ, організацій та підприємств області 

(травень; 17*);  

бесіди-практикуму «Комплексна послуга соціального супроводу вразливих 

категорій населення» (28*); 

практикуму для фахівців із соціальної роботи «Психологічна допомога 

внутрішньо переміщеним сім’ям» (28*); 

навчання кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, 

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

у червні: 

обласного фольклорного фестивалю-конкурсу ім. Василя Полевика (7*); 

обласного заходу «Єдина родина Чернігівщини» (7*); 

музейного форуму «Відбудова культурної спадщини» (7*); 

міжнародного театрального фестивалю моновистав «Чернігівське 

відлуння» (7*); 

відкриття етновиставки «Крізь віки та тисячоліття до сьогодення» (під 

відкритим небом) (7*); 

заходів з підвищення кваліфікації молодіжних працівників області (9*); 

моніторингового виїзду комісії фахівців Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації до закладів охорони здоров’я Ніжинського району (15*); 

виїзного засідання експертно-перевірної комісії на базі архівного відділу 

Прилуцької райдержадміністрації (червень; в режимі онлайн; 17*); 

навчального семінару «Профілактика соціального сирітства 

(профілактична робота у громадах)» (28*); 

семінару-практикуму «Соціальна підтримка родин учасників військових 

дій» (28*). 

2. Узагальнити матеріали та підготувати інформацію:   

Кабінету Міністрів України: 

про затвердження плану дій органів виконавчої влади з відновлення 

деокупованих територій територіальних громад (квітень – червень; 1-17*). 
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3. 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 (упродовж кварталу; 4*);  

про звіт про виконання обласного бюджету Чернігівської області за 

І квартал 2023 року (упродовж кварталу; 4*);  

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 (за потребою; 6*); 

 

внесення змін до обласного бюджету Чернігівської області на 2023 рік 

(упродовж кварталу; 4*); 

фінансування головних розпорядників коштів обласного бюджету та 

перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам області 

(упродовж кварталу; 4*); 

виконання освітніх програм з підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих 

рад області шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій 

дистанційного навчання за допомогою програмного продукту 3СХ, Moodle, 

очного навчання (упродовж кварталу; 21*); 

розробку загальних та спеціальних короткострокових програм підвищення 

кваліфікації та навчально-методичних матеріалів до них відповідно до плану-

графіку підвищення кваліфікації публічних посадовців на 2023 рік, з 

урахуванням пріоритетних напрямів (тем) підвищення кваліфікації, визначених 

НАДС, та потреб замовників (упродовж кварталу; 21*); 

проведення очного навчання посадових осіб органів місцевого 

самоврядування області, старост, депутатів за короткостроковою програмою 

підвищення кваліфікації «Комунікація та взаємодія в органі місцевого 

самоврядування» у рамках проєкту «Підтримка здатності територіальних 

громад Чернігівської області до роботи за умов війни» (за підтримки фонду 

Ганнса Зайделя (Німеччина) (травень; 21*). 
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4. Забезпечити: 

проведення моніторингів: 

стану реалізації інвестиційних проєктів (намірів) господарюючих суб’єктів 

регіону на підвідомчих територіях (квітень; 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 (упродовж кварталу; 2*); 

функціонування центрів надання адміністративних послуг (упродовж 

кварталу; 2*); 

відновлення житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури 

області, пошкоджених/зруйнованих під час збройної агресії російської 

федерації (упродовж кварталу, за потребою; 2*); 

втраченого, знищеного або пошкодженого майна підприємств, установ, 

організацій недержавної форми власності внаслідок збройної агресії російської 

федерації (упродовж кварталу, за потребою; 2*); 

відновлення діяльності промислових підприємств області, а також стану 

фіксації збитків, завданих військовою агресією російської федерації (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*); 

стану соціально-економічної ситуації у сфері підприємництва в області 

(упродовж кварталу; 2*); 

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*); 

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*); 
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забезпечення підприємств переробної (харчової) галузі енергоресурсами 

(упродовж кварталу; за потребою; 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 АПК в області (упродовж кварталу; за потребою; 3*); 

проведення роботи з дотримання орендарями договірних зобов’язань, 

визначених договорами оренди землі, в частині виплати орендної плати 

(упродовж кварталу; 3*); 

забезпеченості сільськогосподарських підприємств мінеральними 

добривами, засобами захисту рослин та паливно-мастильними матеріалами 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, які фінансуються за рахунок коштів 

місцевих бюджетів, за спожиті енергоносії та комунальні послуги (щотижнево, 

щомісячно; 4*); 

призначення державної допомоги сім’ям з дітьми, тимчасової державної 

допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають 

можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги 

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, державної соціальної 

допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і 
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державної соціальної допомоги на догляд, допомоги по догляду за особами з 

інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, тимчасової державної 

соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 

віку, але не набула права на пенсійну виплату, щомісячної компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 

інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, 

відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років 

«муніципальна няня», допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних 

сім’ях, допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, 

одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України 

«Мати-героїня», допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам 

(щомісячно; 5*); 

потреб регіонів щодо забезпечення належних умов проживання 

внутрішньо переміщених осіб (щомісячно; 5*); 

стану виконання поставлених завдань в 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*); 

довкілля Чернігівської області (упродовж кварталу; 11*); 

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 щодо пошкоджених об’єктів 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 у 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 (упродовж 

кварталу; 2*); 

підготовку пропозицій центральним органам виконавчої влади щодо 

вирішення проблемних фінансово-економічних питань (упродовж кварталу; за 

потребою; 2*); 

проведення дерегуляції на рівні обласної державної адміністрації 

(упродовж кварталу; 2*); 
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актуалізацію наборів відкритих даних у сфері регуляторної діяльності, 

розпорядником яких є Чернігівська обласна військова адміністрація, на 

Єдиному державному вебпорталі відкритих даних data.gov.ua (квітень; 2*); 

розроблення регіонального плану відновлення та розвитку Чернігівської 

області (упродовж кварталу; 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*); 

організацію роботи щодо налагодження та розвитку співпраці з 

іноземними дипломатичними установами, регіонами-партнерами, 

міжнародними організаціями тощо щодо надання міжнародної підтримки та 

допомоги для відновлення області (упродовж кварталу; 2*); 

здійснення організаційних заходів щодо участі керівництва обласної 

військової 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*); 

проведення нарад з міжнародними організаціями-донорами тощо стосовно 

налагодження співпраці та залучення позабюджетного фінансування на 

відновлення та розвиток області (упродовж кварталу; за потребою; 2*); 

проведення нарад щодо реалізації проєктів з відновлення соціальної та 

критичної інфраструктури у регіонах, що постраждали внаслідок військової 

агресії російської федерації (упродовж кварталу; за потребою; 2*); 

організацію видачі племінних свідоцтв на тварини, що належать суб’єктам 

племінної справи у тваринництві (упродовж кварталу; 3*); 
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організацію роботи щодо визначення розмірів завданих власникам землі та 

землекористувачам збитків внаслідок збройної агресії російської федерації 

(упродовж кварталу; 3*); 

укладання договорів оренди землі та внесення змін до існуючих договорів 

оренди землі (упродовж кварталу; 3*); 

реалізацію заходів Комплексної Програми підтримки розвитку 

агропромислового комплексу Чернігівської області на 2021 – 2027 роки 

(упродовж кварталу; 3*); 

проведення онлайн нарад з питань продовольчої безпеки, переробки та 

маркетингу сільськогосподарської продукції, державної фінансової підтримки 

(упродовж кварталу; за потребою; 3*); 

проведення онлайн семінарів-нарад з питань розвитку та підтримки АПК 

(упродовж кварталу; 3*); 

проведення робочих поїздок до районів з питань вивчення стану роботи 

галузі тваринництва у сільськогосподарських підприємствах області (упродовж 

кварталу; 3*); 

проведення атестації, переатестації суб’єктів племінної справи у 

тваринництві (упродовж кварталу; 3*); 

проведення семінарів, нарад з бухгалтерськими службами 

сільгосппідприємств (упродовж кварталу; 3*); 

проведення 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*);  

організацію участі підприємств агропромислової галузі в обласних заходах 

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

проведення зустрічей начальника обласної військової адміністрації та його 

заступників з представниками обласних організацій політичних партій, 

громадських організацій, засобів масової інформації (упродовж кварталу; 8*); 

реалізацію проєкту «Запобігання ризиків у сфері захисту дітей, надання 

послуг із захисту і підтримки дітей з категорій найвищого ризику» (квітень – 

червень; 9*); 

вшанування керівництвом обласної державної адміністрації жінок, яким 

присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» (упродовж кварталу; за 

потребою; 9*); 

участь збірних команд області у чемпіонатах та Кубках України з видів 

спорту серед усіх вікових груп (упродовж кварталу; 9*); 

проведення 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 
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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*); 

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*); 

виконання, координація та контроль за станом реалізації заходів Програми 

охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 

2021 – 2027 роки, підготовка відповідних звітів (упродовж кварталу; 11*); 

виконання, координація та контроль за станом реалізації заходів Програми 

протидії незаконним рубкам лісів і діяльності нелегальних деревообробних 

пунктів у Чернігівській області на 2020 – 2024 роки, підготовка відповідних 

звітів (упродовж кварталу; 11*); 

виконання, координація та контроль за станом реалізації заходів Програми 

державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони 

«Чернігівська» на 2021 – 2025 роки, підготовка відповідних звітів (упродовж 

кварталу; 11*);  

проведення організаційних заходів щодо фінансування природоохоронних 

заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 

2023 році (упродовж кварталу; 11*);  

реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов 

для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням (з 

обміну ламп) (квітень – червень; 11*); 

визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення 

містобудівної документації (генеральних планів населених пунктів, детальних 

планів території) (упродовж кварталу; 11*); 

розгляд клопотань про створення нових та розширення існуючих територій 

і об’єктів природно-заповідного фонду, погодження їх з 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*); 

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 
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здійснення, пропускної спроможності мисливських угідь (упродовж кварталу; 

11*); 

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

здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (упродовж кварталу; 

11*); 

проведення семінарів-нарад з керівниками структурних підрозділів 

містобудування та архітектури райдержадміністрацій та органів місцевого 

самоврядування (упродовж кварталу; 13*); 

проведення експертизи відповідності медичних закладів Чернігівської 

області критеріям акредитації (упродовж кварталу; 15*); 

організація циклів тематичного удосконалення в м. Чернігові для 

підвищення кваліфікації лікарів області (упродовж кварталу; 15*); 

надання допомоги державним органам та органам місцевого 

самоврядування на місцях у частині ведення діловодства та порядку 

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

виїзди до територіальних громад області з надання методичної допомоги з 

питань організації та надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям 

населення (квітень – червень; 28*). 

5. Сприяти проведенню та забезпечити інформаційний супровід заходів з 

нагоди: 

Дня довкілля (15 квітня); 

Великодня (16 квітня); 

Дня пожежної охорони (17 квітня); 

Дня пам’яті про Чорнобильську катастрофу (26 квітня); 

Дня прикордонника (30 квітня); 

Дня пам’яті та примирення (8 травня); 

Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня); 

Дня матері (14 травня); 

Міжнародного дня сім’ї (15 травня); 

Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу (18 травня); 

Дня Європи (20 травня); 

Дня пам’яті жертв політичних репресій (21 травня); 

Дня морської піхоти України (23 травня); 

Міжнародного дня захисту дітей (1 червня); 

Дня журналіста (6 червня); 

Дня батька та Дня медичного працівника (18 червня); 
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Дня фермера (19 червня); 

Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22 червня); 

Дня державної служби України (23 червня); 

Дня Конституції України (28 червня); 

6. 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 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 

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, перших заступників та заступників голів 

районних державних адміністрацій (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 області (упродовж 

кварталу; 1*); 

провести в обласній державній адміністрації урочисті заходи з нагоди 

професійного свята – Дня державної служби (червень; 1*). 

 

ІV. Забезпечення відкритості в роботі органів виконавчої влади 

1. Забезпечити організацію та проведення щотижневих брифінгів, прес-

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

державної адміністрації, районних державних адміністрацій, міських (міст 
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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 вебсайту облдержадміністрації, 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*); 

інформаційне наповнення та своєчасне оновлення (в міру надходження 

інформації) офіційних вебсайтів структурних підрозділів облдержадміністрації 

(1-20*). 

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*). 

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 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. Впровадження спільно з органами місцевого самоврядування кращого 

досвіду роботи щодо вирішення актуальних проблем життєзабезпечення 

територіальних громад (упродовж кварталу; 1-30*). 
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7. Надання практичної допомоги виконавчим комітетам місцевих рад щодо 

виконання бюджетів місцевого самоврядування, розв’язання нагальних 

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

8. Надання консультацій щодо порядку планування та фінансування 

природоохоронних заходів з державного та обласного фондів охорони 

навколишнього природного середовища (упродовж кварталу; 11*). 

9. Координація роботи щодо забезпечення процесу обліку і фіксації 

руйнувань та пошкоджень об’єктів нерухомості в Чернігівській області, які 

виникли внаслідок збройної агресії російської федерації (упродовж кварталу; 

13*). 

10. Співпраця з сільськими, селищними, міськими головами з питань 

містобудівної діяльності, розроблення (оновлення) містобудівної 

документації (13*). 

VІ. Здійснення контрольних функцій 

1. В оперативному порядку протягом кварталу розглянути стан виконання 

завдань: 

Указів Президента України: 

від 12.06.2013 № 327/2013 «Про невідкладні заходи щодо прискорення 

здійснення економічних реформ» (2*); 

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

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

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 30.12.2013 № 717/2013 «Про додаткові заходи щодо державної 

підтримки культури і мистецтва в Україні» (7*); 

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

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

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 Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях» (9*);  

від 07.06.2021 № 228/2021 «Про деякі заходи щодо збереження та 

відтворення лісів» (11*); 

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

2023 році міжнародних спортивних заходів серед учнівської молоді» (14*); 
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від 06.12.2005 № 1694/2005 «Про невідкладні заходи щодо реформування 

системи охорони здоров’я населення» (15*); 

від 18.06.2021 № 261/2021 «Про заходи щодо підвищення 

конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення додаткових 

гарантій для медичних працівників» (15*). 

Указів Президента України на виконання рішень РНБО: 

від 09.07.2007 № 615/2007 «Про рішення РНБОУ від 15 червня 2007 року 

«Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України» 

(1*); 

від 01.02.2022 № 37/2022 Про рішення РНБОУ від 30 грудня 2021 року 

«Про План реалізації Стратегії кібербезпеки України» (1*); 

від 22.02.2023 № 89/2023 «Про рішення РНБОУ від 22 лютого 2023 року 

«Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації» 

(2*); 

від 24.09.2014 № 744/2014 «Про рішення РНБОУ від 28 серпня 2014 року 

«Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її 

обороноздатності» (5*); 

від 16.01.2017 № 8/2017 «Про рішення РНБОУ від 29 грудня 2016 року 

«Про удосконалення заходів забезпечення захисту об’єктів критичної 

інфраструктури» (10*); 

від 25.03.2021 № 122/2021 «Про рішення РНБОУ від 19 березня 2021 року 

«Щодо стану справ у сфері надрокористування» (11*); 

від 29.09.2022 № 675/2022 «Про рішення РНБОУ від 29 вересня 2022 року 

«Про охорону, захист, використання та відтворення лісів України в особливий 

період» (11*). 

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 13.08.2021 № 01-01/836 «Щодо стану реалізації програми Президента 

України на період 2021 – 2024 років» (7*). 

Постанов Кабінету Міністрів України: 

від 27.01.2023 № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України 

“Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо бронювання 

військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час» (1*); 

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

України від 18.03.2015 № 196 «Порядок підготовки, оцінки та відбору 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть 
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реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» 

(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 20.03.2022 № 326 «Про затвердження Порядку визначення шкоди та 

збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації» (2*); 

від 23.05.2018 № 544 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово 

вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних 

паперів» (4*); 

від 03.05.2022 № 528 «Деякі питання фінансування закупівлі товарів 

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

від 29.02.2012 № 154 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для створення і програмно-технічного 

забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-

методичного забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних 

знаків для системи соціального захисту» (5*); 

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

до трьох років “муніципальна няня”» (5*); 

від 01.06.2020 № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу 

надання та оцінки якості соціальних послуг» (5*); 

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 

державного бюджету 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, 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 «Порядок та умови надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а 

також членів їх сімей» (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 21.10.2022 № 1195 «Деякі питання використання коштів для 

задоволення потреб евакуйованих осіб та осіб, які проживають в деокупованих 

населених пунктах» (5*); 
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від 30.12.2022 № 1474 «Деякі питання соціального захисту дітей та сім’ї» 

(5*); 

від 29.04.2022 № 505 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 

України від 20 березня 2022 р. № 326 і від 26 березня 2022 р. № 380 «Порядок 

подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме 

майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених 

військовою агресією Російської Федерації» (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 за спожиті комунальні послуги під час розміщення 

внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об’єктів державної, 

комунальної та приватної власності у період воєнного стану» (6*); 

від 16.09.2021 № 970 «Про внесення змін до Порядку формування базової 

мережі закладів культури» (7*); 

від 10.07.2019 № 689 «Питання проведення моніторингу наркотичної та 

алкогольної ситуації в Україні» (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 квітня 2018 р. № 410 і від 29 грудня 2021 р. № 1440 «Про 

договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних 

гарантій; Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного 

обслуговування населення у 2022 році» (15*); 

від 31.01.2023 № 78 «Деякі питання надання у 2023 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих 

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

від 04.08.2021 № 843 «Деякі питання соціального захисту дітей, 

влаштованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм 

власності та підпорядкування» (16*). 

Розпоряджень Кабінету Міністрів України: 

від 30.12.2022 № 1219-р «Про затвердження плану дій органів виконавчої 

влади з відновлення деокупованих територій територіальних громад» (1*); 

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

протиправному поглинанню та захопленню підприємств» (2*); 

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

продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» (2*); 

від 23.12.2022 № 1191-р «Про затвердження плану заходів на 2023 рік щодо 

переведення публічних послуг в електронну форму» (2*); 



 

22 

від 19.07.2017 № 489-р «Про затвердження плану заходів з реалізації 

Концепції розвитку сільських територій» (3*); 

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 31.03.2010 № 777-р  «Деякі питання проведення щорічної акції «За 

чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів» (6*); 

від 01.08.2012 № 692-р «Про затвердження переліку квазіфіскальних 

операцій і органів влади (управління), відповідальних за проведення оцінки 

можливого впливу таких операцій на показники бюджету» (6*); 

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

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

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

сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій 

та туризму» (7*); 

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 09.12.2022 № 1155-р «Про схвалення Стратегії комунікації з питань 

європейської інтеграції України на період до 2026 року» (8*); 

від 14.02.2023 № 160-р «Про затвердження плану заходів до 2024 року 

щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 

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

від 17.03.2004 № 141-р «Деякі питання діяльності дитячих оздоровчих 

закладів» (9*); 

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 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 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*); 
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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 22.05.2019 № 352-р «Про затвердження плану заходів з реалізації 

Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру 

“Сокіл” (“Джура”) (14*); 

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

системи шкільного харчування» (14*); 

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 Кабінетом Міністрів 

України, та посилених протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, мінімізації її наслідків» (15*); 

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*). 

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 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 09.04.2022 № 135 «Про нову редакцію розпорядження голови обласної 

військової адміністрації № 102 від 09.03.2022 «Про контроль за цінами» (2*); 

від 26.07.2022 № 290 «Про надання допомоги суб’єктам господарювання» 

(2*); 

від 24.02.2023 № 75 «Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 

2023 році в процесі їх виконання» (4*); 

від 30.03.2012№ 102 «Про проведення щорічної акції «За чисте довкілля» 

(6*); 

від 14.07.2015 № 341 «Про удосконалення роботи органів виконавчої влади 

з проведення консультацій з громадськістю» (8*); 
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від 02.03.2023 № 87 «Про затвердження обласного плану заходів щодо 

організації оздоровчої рухової активності громадян у місцях масового 

відпочинку в рамках соціального проекту «Активні парки – локації здорової 

України» на 2023 рік» (9*); 

від 16.08.2017 № 402 «Про шефську допомогу військовим частинам 

Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної 

прикордонної служби України» (10*);  

від 14.11.2018 № 685 «Про затвердження плану заходів технічної 

модернізації системи центрального оповіщення Чернігівської області» (10*); 

від 20.08.2021 № 840 «Про організацію інформування керівництва обласної 

державної адміністрації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних 

ситуацій та небезпечних подій» (10*); 

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

від 02.03.2023 № 86 «Про затвердження переліку об’єктів» (12*); 

від 02.03.2023 № 85 «Про затвердження переліку об’єктів будівництва, 

реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах області за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам у 2023 році» (12*); 

від 24.11.2006 № 426 «Про створення комітетів забезпечення доступності 

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

транспортної інфраструктури» (13*); 

від 24.10.2019 № 606 «Про забезпечення населених пунктів області 

оновленою містобудівною документацією» (13*);  

від 13.02.2012 № 38 «Про затвердження обласного плану заходів з 

виконання Указу Президента України від 16.12.2011 № 1163/2011 «Про питання 

щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» (16*). 

Доручень голови обласної державної адміністрації (начальника обласної 

військової адміністрації): 

від 18.10.2021 № 01-01-05/8617 про надання інформації (за встановленою 

формою) щодо судових проваджень, учасниками яких є відповідні структурні 

підрозділи облдержадміністрації або райдержадміністрації, їх структурні 

підрозділи, що є юридичними особами (п. 11.2) (1*); 

від 15.12.2021 № 01-01-05/10366 щодо використання працівниками 

підпорядкованих структурних підрозділів щорічних відпусток (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, 
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забезпечення ефективної взаємодії з міжнародними організаціями-донорами та 

міжнародними фінансовими організаціями, залучення позабюджетних коштів 

для покращення економічного та соціального розвитку області (2*); 

від 24.05.2022 № 01-01-05/2057 щодо залучення позабюджетних коштів 

(2*); 

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

шкоди та збитків землекористувачам (3*); 

від 25.05.2021 № 01-01-05/4232 щодо нарахувань та виплати заробітної 

плати установами та закладами бюджетної сфери, що утримуються за рахунок 

коштів обласного бюджету (п. 6) (4*); 

від 09.02.2022 № 01-01-05/1028 щодо надання інформації щодо залишків 

вільних коштів (п. 4) (4*); 

від 03.05.2022 № 01-01-05/1591 щодо надання начальнику обласної 

військової адміністрації інформації щодо руху грошових коштів (п. 2) (4*); 

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 щодо моніторингу об’єктів (6*); 

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

від 15.10.2019 № 02-11/5563 за підсумками засідання «за круглим столом» 

представників органів влади, правоохоронних органів та громадськості на тему 

«Захистимо пам’ять героїв АТО/ООС» 26.09.2019 (п. 3.2) (7*); 

від 05.03.2020 № 01-01-05/1644 щодо комісії з питань вивчення стану 

пожежної безпеки пам’яток архітектури (7*); 

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

функціонування об’єктів освіти (10*); 

від 06.12.2021 № 01-01-15/10115 за підсумками наради із керівниками 

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

від 27.09.2022 № 01-01-05/5706 щодо проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед населення області щодо ситуації із 

захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 

коронавірусом SARS-CoV-2; про роботу центрів масової вакцинації населення 

та пунктів щеплень і наявності в них вакцин проти COVID-19 (п. 3) (15, 8*). 

 

 

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 (контролю, роботи зі зверненнями громадян, 

управління персоналом, професійного навчання та нагород, загальний, юридичний, 

інформаційно-комп’ютерного забезпечення) 

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.  Чернігівська міська, районні військові адміністрації 
 
 


