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ПЛАН
роботи обласної державної адміністрації
на третій квартал 2018 року
І. Питання для розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації
№
з/
п
1

Питання

Відповідальні
за підготовку

Г отують

Доповідають

2

3

4

5

20 липня
1. П ростая
Р. Маланій
виконання Указу
Президента
України від
19.02.2002 р.
№ 155/2002 «Про
порядок
організації та
здійснення
контролю за
виконанням
указів,
розпоряджень та
доручень
Президента
України» та стан
виконавської
дисципліни в
облдержадмініст
рації, райдержадміністраціях.
2. Про діяльність
соціального
гуртожитку для
дітей-сиріт та

М. Керська

Р. Маланій

Б. Кобилянський В. Корженьовський В. КоржеІ. Ковалик
ньовський

з
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування.
17 серпня
Про підсумки
виконання
програми
соціальноекономічного та
культурного
розвитку і
бюджету області
за І півріччя
2018 року (на
виконання поста
нови Кабінету
Міністрів
України від
26.04.2003 р.
№ 621 «Про роз
роблення
прогнозних і
програмних
документів
економічного і
соціального роз
витку та складан
ня проекту
державного
бюджету»).

М. Савка
Я. Паранюк
І. Пасічняк
Б. Кобилянський
Р. Маланій

Про готовність до І. Пасічняк
нового 2018-2019
навчального року.

Ж. Табанець
Ж. Табанець
І. Мацькевич
І. Мацькевич
І. Андріїшин
В. Рачкевич
В. Корженьовський
М. Стовбан
В. Кімакович
В. Федорак
В. Джигіта

В. Кімакович
М. Стовбан
Ж. Табанець
В. Рачкевич

В. Кімакович

21 вересня
1. Про хід виконай- І. Пасічняк
ня розпорядження
облдержадмініст
рації від

М. Стовбан

М. Стовбан
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30.12.2014 р.
№ 810 «Про
обласну цільову
соціальну
програму протидії
ВІЛ-інфекції/
СНІДу на 20152018 роки» (на
виконання Закону
України «Про
затвердження
Загальнодержав
ної цільової
соціальної
програми протидії
ВІЛ-інфекції/
СНІДу на 20142018 роки»).
2. Про стан
розрахунків за
спожиті
енергоносії та
підготовку
підприємств
житловокомунального
господарства
області до роботи
в осінньозимовий період
2018-2019 років.

М. Савка
Я. Паранюк
І. Пасічняк
Б. Кобилянський

І. Гунін
В. Рачкевич
Ж. Табанець
І. Мацькевич
В. Корженьовський
В. Кімакович
М. Стовбан

II. Питання, що вноситимуться облдержадміністрацією
на розгляд обласної ради
1. Про виконання
обласного
бюджету за
І півріччя
2018 року.

М. Савка

2. Про затвердження Я. Паранюк
Регіональної
цільової програми

І. Мацькевич

І. Мацькевич

Ж. Табанець

Ж. Табанець

5

розвитку малого
та середнього
підприємництва в
Івано-Франківсь
кій області на
2019-2020 роки (на
виконання
розпорядження
Кабінету Міністрів
України від
24.05.2017 р.
№ 504-р «Про
схвалення
Стратегії розвитку
малого і
середнього
підприємництва в
Україні на період
до 2020 року»).
3. Про заходи щодо
М. Савка
створення та
належного
функціонування
підрозділів
добровільної та
місцевої пожежної
охорони.

В. Чернецький

4. Про затвердження
Регіональної
цільової програми
проведення
лабораторнодіагностичних та
лікувальнопрофілактичних
робіт у сфері
ветеринарної
медицини в ІваноФранківській
області на 20192020 роки.

Р. Гурський

М. Савка

В. Чернецький

Р. Гурський
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5. Про
функціонування
освіти в умовах
нової української
ніколи.

І. Пасічняк

В. Кімакович

В. Кімакович

6. Про тенденції
розвитку
професійнотехнічної освіти.

І. Пасічняк

В. Кімакович

В. Кімакович

Ж. Табанець

Ж. Табанець

Р. Копча

Р. Копча

7.

Про затвердження Я. Паранюк
Регіональної
цільової програми
забезпечення
безпеки дорож
нього руху (на
виконання
розпорядження
Кабінету Міністрів
України від
14.06.2017 р.
№ 481-р «Про
схвалення
Стратегії
підвищення рівня
безпеки дорож
нього руху в
Україні на період
до 2020 року»).

8. Про погодження
М. Савка
проектів земле
устрою щодо
встановлення
(зміни) меж
районів, міст та
внесення пропози
цій до Верховної
Ради України.

9. Про затвердження Б. КобилянськийВ. Корженьовський В. Коржеположень про
ньовський
інтернатні
установи області.
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10.

Про внесення змін Б. КобилянськийВ. Корженьовський В. Коржедо обласної
ньовський
Програми
соціальної
підтримки та
реабілітації
інвалідів зору на
2015-2019 роки (на
виконання указів
Президента
України від
01.06.2005 р.
№ 900 “Про
першочергові
заходи щодо
створення
сприятливих умов
життєдіяльності
осіб з обмеженими
фізичними
можливостями”,
від 27.12.2005 р.
№ 1845 “Про
заходи щодо
створення
сприятливих умов
для забезпечення
соціальної,
медичної та
трудової
реабілітації
інвалідів”).

11. Про затвердження Б. КобилянськийВ. Корженьовський В. Коржеобласної
ньовський
Програми
соціальної
підтримки
ветеранів війни в
Афганістані та
інших локальних
конфліктів.
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III. Питання для розгляду на нарадах у першого заступника,
заступників голови, керівника апарату обласної державної
адміністрації в порядку контролю
У першого заступника голови облдержадміністрації
М. Савки
Про залучення іноземних інвестицій в агропромисловий комплекс.

Липень
І. Андріїшин
Про
виконання
Регіональної
цільової
програми
проведення
лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у сфері
ветеринарної медицини у 2018 році (на виконання Закону України від
25.06.1992 р. № 2498-12 (із змінами) «Про ветеринарну медицину»,
протоколу засідання ДНКП при Кабінеті Міністрів України від 06.12.2016 р.
№ 2 п.З).

Липень
Р. Гурський
Про підсумки виконання плану роботи облдержадміністрації на
II квартал 2018 року.

Липень
JI. Хоптюк
Про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища у 2018 році.

Вересень
Р. Гасимов
Про хід осінньо-польових робіт.

Вересень
І. Андріїшин
Про готовність служб цивільного захисту до контрольної перевірки
стану усунення недоліків, виявлених під час комплексної перевірки стану
виконання вимог законодавства України з питань цивільного захисту на
території області.

Вересень
В. Стебницький

9

У заступника голови облдержадміністрації
Я. Паранюка
Про стан розрахунків бюджетних установ області за спожитий
природний газ.

Липень
Ж. Табанець
Про використання коштів резервного фонду обласного бюджету за
I півріччя 2018 року.

Липень
Ж. Табанець
Про проблемні питання роботи пасажирського транспорту.

Липень
Ж. Табанець
Про підсумки виконання плану роботи облдержадміністрації на
II квартал 2018 року.

Липень
В. Лецин
Про проведення моніторингу та оцінки результатів соціальноекономічного розвитку районів області.

Вересень
Ж. Табанець
Про стан розрахунків
комунальні послуги.

комунальних

підприємств

за

житлово-

Вересень
В. Рачкевич
Про забезпечення виконання
кадастру області на 2017-2019 роки.

програми

ведення

містобудівного

Вересень
В. Рачкевич
Про стан виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ
та інших соціальних виплат.

Вересень
І. Мацькевич
Про стан та перспективи розвитку промислового комплексу області.

Вересень
Ж. Табанець
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У заступника голови облдержадміністрації
І. Пасічняка
Про забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, які позбавлені
батьківського піклування.

,

Липень вересень
І. Ковалик
Про використання коштів субвенції державного бюджету для
будівництва та придбання соціального житла для дітей-сиріт та дітей, які
позбавлені батьківського піклування.

Серпень
І. Ковалик
Про утримання та експлуатацію стадіону із штучним покриттям у
м. Івано-Франківську.

Серпень
О. Оклієвич
Про підсумки виконання плану роботи облдержадміністрації на
II квартал 2018 року.

Липень
Г. Попадюк
Про хід виконання постанови Кабінету Міністрів України від
18.02.2016 р. № 148 «Про затвердження Державної цільової соціальної
програми «Молодь України» на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України».

Вересень
В. Кімакович
Про підсумки проведення оздоровчої кампанії 2018 року (на
виконання Закону України від 04.09.2008 р. № 375-17 (із змінами) «Про
оздоровлення та відпочинок дітей”, наказу Міністерства освіти і науки
України від 07.02.2014 р. № 121 «Про забезпечення права дітей на
оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою»).

Вересень
В. Кімакович
Про організацію та відзначення основних заходів загальнообласного
і державного значення:
- 2 8-ї річниці проголошення Декларації про державний суверенітет
України;
- Дня Державного Прапора України;
- 27-ї річниці Незалежності України;
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- 162-ї річниці від дня народження видатного українського
письменника та громадського діяча І. Франка;
- Дня знань.

Впродовж кварталу
В. Джигіта, В. Федорак, В. Кімакович
У заступника голови облдержадміністрації
Б. Кобилянського
Про виконання розпорядження облдержадміністрації від 01.03.2018 р.
№ 1 1 5 «Про програму зайнятості населення Івано-Франківської області на
період до 2020 року» за підсумками І півріччя 2018 року.

Липень
В. Корженьовський
Про підсумки виконання плану роботи облдержадміністрації на
II квартал 2018 року.

Липень
І. Темник
Про хід виконання постанови Кабінету Міністрів України від
24.02.2016 p. № 111 «Про затвердження Державної соціальної програми
протидії торгівлі людьми на період до 2020 року».

Серпень
В. Корженьовський
Про стан виконання в області Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад».

Впродовж кварталу
В. Рачкевич, І. Тукало
У керівника апарату облдержадміністрації
Р. Маланія
Про
організацію
роботи
моніторингової
облдержадміністрації у II півріччі 2018 року.

групи

апарату

Липень
І. Тукало
Про скерування у 2018 році обласною і районними державними
адміністраціями державних службовців на навчання у галузі «Публічне
управління та адміністрування».

Липень
А. Мельничук
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Про стан роботи зі зверненнями громадян у І півріччі 2018 року.

Липень
JI. Балкова
Про роботу з документами в апараті та структурних підрозділах
облдержадміністрації.

Серпень
О. Щербатюк
Про підсумки виконання плану роботи облдержадміністрації на
II квартал 2018 року.

Липень
Т. Грибик
Про дотримання виконавської дисципліни в апараті та структурних
підрозділах облдержадміністрації.

Вересень
М. Керська
Про надання спільно із Івано-Франківським відокремленим
підрозділом Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»
практичної
та
методичної
допомоги
працівниками
апарату
облдержадміністрації новоствореним об’єднаним територіальним громадам
щодо налагодження організаційно-масової і кадрової роботи, документоведення, роботи зі зверненнями громадян.

Впродовж кварталу
Керівники структурних підрозділів апарату
облдержадміністрації

IV. Надання практичної допомоги, комплексне
вивчення діяльності місцевих органів влади
Практична і методична допомога райдержадміністраціям і
виконкомам міських рад міст обласного значення з організації та
проведення робочих виїзних днів голови облдержадміністрації в райони і
міста (прийом громадян з особистих питань, участь у презентації громад,
вивчення проблемних питань розвитку територій, участь у засіданнях
колегій райдержадміністрацій та виконкомів міських рад міст обласного
значення, громадських рад, прес-конференції для ЗМІ).

Впродовж кварталу (за окремим планом)
Є. Фербей, І. Тукало, керівники структурних
підрозділів облдержадміністрації
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Надання методичної допомоги з організації заходів цивільного
захисту, стану виконання законів та інших нормативно-правових актів з цих
питань, техногенної та пожежної безпеки у Галицькому районі.

Серпень
В. Стебницький
Надання методичної допомоги працівникам райдержадміністрацій,
виконкомів міських рад міст обласного значення, рад об’єднаних
територіальних громад з питань дотримання законодавства у сфері
здійснення регуляторної політики.

Липень
Ж. Табанець
Надання методичної, консультативної та практичної допомоги
управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій, керівникам
і спеціалістам агроформувань з питань організації підготовки і проведення
жнив.

Липень
І. Андріїшин
Надання
методичної допомоги
відповідальним
працівникам
райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, рад
об’єднаних територіальних громад з питань організації цивільного захисту.

Впродовж кварталу (за окремим планом)
В. Стебницький
Надання практичної та методичної допомоги відповідальним
працівникам райдержадміністрацій з питань застосування Закону України
«Про карантин рослин».

Серпень
Р. Гурський
Надання практичної допомоги службам управління персоналом
апаратів районних державних адміністрацій та структурних підрозділів
обласної державної адміністрації з питань дотримання законодавства про
державну службу, формування і ведення кадрової документації.

Впродовж кварталу
А. Мельничук
Надання методичної та практичної допомоги адміністраторам центрів
надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах з
питань дотримання Закону України «Про адміністративні послуги».

Впродовж кварталу
Ж. Табанець
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Надання методичної та консультативної допомоги архівним відділам
Косівської, Рогатинської райдержадміністрацій та Коломийської міської
ради.

Впродовж кварталу
JI. Харук
Надання практичної і методичної допомоги службам у справах дітей
Рогатинської, Рожнятівської та Снятинської райдержадміністрацій з питань
попередження дитячої бездоглядності і безпритульності, захисту їх прав та
інтересів, розвитку сімейних форм виховання дітей.

Впродовж кварталу (за окремим планом)
І. Ковалик
Надання
практичної та методичної допомоги працівникам
райдержадміністрацій з питань підготовки розпоряджень райдерж
адміністрацій щодо розроблення та затвердження детальних планів
територій за межами населених пунктів.

Впродовж кварталу
В. Рачкевич
Надання на місцях спільно із Івано-Франківським відокремленим
підрозділом Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»
практичної та методичної допомоги працівникам райдержадміністрацій,
виконкомів міських рад міст обласного значення щодо утворення та
функціонування об’єднаних територіальних громад.

Впродовж кварталу
В. Рачкевич, І. Тукало
Надання допомоги господарствам області з питань охорони праці,
пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху.

Впродовж кварталу
І. Андріїшин, В. Чернецький
Надання методичної, консультативної та практичної допомоги службі
у справах дітей облдержадміністрації, Калуській і Надвірнянській
райдержадміністраціям з питань роботи з документами.

Впродовж кварталу
О. Щербатюк
Надання
методичної,
консультативної,
практичної допомоги
Калуській, Коломийській, Надвірнянській райдержадміністраціям з питань
організації контролю та стану виконавської дисципліни.

Впродовж кварталу
М. Керська
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Вивчення роботи і надання практичної та методичної допомоги
райдержадміністраціям
(за
окремим
графіком),
департаментам
агропромислового
розвитку,
будівництва,
житлово-комунального
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації з питань
організації роботи зі зверненнями громадян.

Впродовж кварталу
JI. Балкова
Надання практичної і методичної допомоги райдержадміністраціям,
виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, рад об’єднаних
територіальних громад з питань організації допризовної підготовки,
військово-патріотичного виховання молоді, виконання планів призову на
строкову військову службу, прийому на військову службу за контрактом,
виконання Указу Президента України від 11.02.2016 р. № 44/2016 «Про
шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України,
Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України».

Впродовж кварталу
М. Саманів
Надання методичної, консультативної та практичної допомоги на
місцях щодо попередження травматизму в аграрному секторі економіки,
забезпечення дієвого відомчого контролю за станом охорони праці на
підприємствах галузі агропромислового комплексу.

Впродовж кварталу
І. Андріїшин
Надання методичної, консультативної та практичної допомоги
управлінням (відділам) агропромислового комплексу райдержадміністрацій,
керівникам та спеціалістам агроформувань з питань захисту майнових і
земельних прав селян.

Впродовж кварталу
І. Андріїшин
Надання практичної та методичної допомоги закладам освіти з питань
матеріально-технічного забезпечення та дотримання норм і правил охорони
праці.

Впродовж кварталу
В. Кімакович
Надання
організаційної
і
методичної
допомоги
райдержадміністраціям та виконкомам міських рад міст обласного значення
з питань виконання розпорядження облдержадміністрації від 17.06.2013 р.
№ 425 «Про взаємодію органів виконавчої влади області та громадських
ветеранських організацій щодо поліпшення соціального захисту ветеранів
війни».

Впродовж кварталу
В. Корженьовський
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Надання
організаційної
та
методичної
допомоги
райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення з
питань реалізації законодавства України та розпорядчих документів
Кабінету Міністрів України щодо умов праці та соціального захисту
населення.

Впродовж кварталу
В. Корженьовський
Надання
організаційної
і
методичної
допомоги
райдержадміністраціям та виконкомам міських рад міст обласного значення
з питань виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
02.03.2010 р. № 3598-р «Про запровадження плану заходів щодо детінізації
доходів та відносин у сфері зайнятості населення».

Впродовж кварталу
В. Корженьовський
V. Перелік питань для навчання працівників обласної,
районних державних адміністрацій,
виконкомів міських рад міст обласного значення
Семінари-навчання працівників рад об’єднаних територіальних
громад з питань розроблення програмних документів соціальноекономічного та культурного розвитку об’єднаних територіальних громад.

Впродовж кварталу
Ж. Табанець
Семінари-навчання працівників райдержадміністрацій та виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення, рад об’єднаних
територіальних громад з питань енергоефективності.

Липень
Ж. Табанець
Семінари-навчання працівників райдержадміністрацій та виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення, рад об’єднаних
територіальних громад з питань надання адміністративних послуг.

Вересень
Ж. Табанець
Семінари-навчання працівників рад об’єднаних територіальних
громад з питань функціонування бібліотечної системи, процедури
створення публічної бібліотеки, формування мережі закладів культури
об’єднаних територіальних громад.

Вересень
В. Федорак
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Семінари-навчання працівників структурних підрозділів облдерж
адміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад щодо змін
нормативно-правової бази з питань оборонної роботи, соціального
забезпечення військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби.

Впродовж кварталу
М. Саманів
Наради-семінари
спеціалістів структурних підрозділів з питань
соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських
рад міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад з
питань стану надання житлових субсидій населенню області.

Впродовж кварталу
В. Корженьовський
Наради-семінари
спеціалістів структурних підрозділів з питань
соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських
рад міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад,
центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, територіальних центрів
соціального обслуговування, працівників інтернатних установ щодо
дотримання законодавства України та розпорядчих документів Кабінету
Міністрів України про працю та соціальний захист населення, надання
соціальних послуг, бюджетного законодавства.

Впродовж кварталу
В. Корженьовський
Наради-семінари
спеціалістів структурних підрозділів з питань
соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських
рад міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад з
питань ведення кадрової роботи.

Впродовж кварталу
В. Корженьовський
Семінари-навчання працівників рад об’єднаних територіальних
громад з питань порядку організації і здійснення заходів цивільного захисту
органами місцевого самоврядування відповідно до вимог законодавства та
нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту.

Впродовж кварталу
В. Стебницький
Навчання-семінари з питань легалізації об'єднань громадян, реєстрації
нормативно-правових актів, вчинення нотаріальних дій, реєстрації актів
цивільного стану та застосування шлюбно-сімейного законодавства.

Впродовж кварталу
А. Гайда
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Навчання державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування,
керівників та головних
спеціалістів державних
підприємств, установ і організацій, депутатів місцевих рад в обласному
центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади,
органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій.

Впродовж кварталу (за окремим планом)
І. Тукало, JL Бойчук

VI. Організаційно-масові заходи
1. Організація і проведення робочих поїздок голови, першого
заступника, заступників голови, керівника апарату облдержадміністрації в
райони, міста обласного значення, об’єднані територіальні громади (зустрічі
з активом районів, міст та територіальних громад, прийом громадян з
особистих питань, вивчення проблемних питань розвитку територій, участь
у засіданнях колегій райдержадміністрацій і виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення, прес-конференції для ЗМІ тощо).

Впродовж кварталу
2. Організація
і
проведення
робочих
відвідувань
головою
облдержадміністрації організацій, підприємств, установ області з метою
спільного вирішення питань розвитку, залучення інвестицій, збільшення
числа робочих місць тощо.

Впродовж кварталу
3. Організація і проведення зустрічей голови облдержадміністрації та
його заступників з депутатами усіх рівнів, представниками громадських
об’єднань і організацій, політичних партій, волонтерських рухів, воїнами
АТО та членами їх родин.

Впродовж кварталу
4. Забезпечення участі представників облдержадміністрації в
засіданнях колегій райдержадміністрацій, сесіях районних та міських рад,
засіданнях їх виконавчих органів, проведенні обласних та районних нарадсемінарів з питань роботи органів державної виконавчої влади і місцевого
самоврядування, соціально-економічного розвитку територій, підготовки та
проведення святкувань державних свят, знаменних і пам'ятних дат.

Впродовж кварталу
5. Проведення виїзних прийомів громадян першим заступником,
заступниками голови, керівником апарату облдержадміністрації в районах
та містах обласного значення.

Впродовж кварталу (за окремим планом)
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6. Забезпечення контролю за виконанням указів і доручень
Президента України, постанов та розпоряджень Уряду, розпоряджень
облдержадміністрації.

Впродовж кварталу
7. Підготовка та проведення засідань колегії, громадських рад,
комісій, робочих груп, комітетів та інших консультативно-дорадчих органів
облдержадміністрації.

Впродовж кварталу
8. Контроль за виконанням програм соціально-економічного
культурного розвитку області, інших галузевих програм.

та

Впродовж кварталу
9. Участь голови облдержадміністрації, його заступників у
селекторних нарадах з питань соціально-економічного та культурного
розвитку області, інших питань, які проводяться керівництвом
Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України.

Впродовж кварталу
10. Виступи голови, першого заступника, заступників голови,
керівника апарату облдержадміністрації в регіональних засобах масової
інформації.

Впродовж кварталу
11. Підготовка та проведення прес-конференцій голови облдерж
адміністрації для обласних ЗМІ.

Впродовж кварталу
12. Здійснення організаційних заходів щодо забезпечення візитів в
область вищих посадових осіб держави.

Впродовж кварталу
13. Всеукраїнська проща УПЦ КП.
Липень
с. Манява Богородчанського району
14. Міжнародний дитячий фестиваль «Etnobook - 2018».
Липень
15. Всеукраїнський турнір з шашок-64 «Кубок Прикарпаття».
Липень
16. Міжнародний фестиваль
мистецтва.
Липень

карильйонного

та

дзвонарського
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17. XXV Міжнародний Гуцульський фестиваль.
Липень
18. Всеукраїнська Патріарша проща.
Серпень
с. Крилос Галицького району
19. Чемпіонат України з важкої атлетики серед молоді.
Серпень
20. Обласна науково-практична конференція з питань посіву озимих
культур під урожай 2018 року та проведення комплексу осінньо-польових
робіт у господарствах області.
Серпень
21. X Всеукраїнський
театральний
представлення-2018».
Вересень
м. Коломия
22. Обласний
відкритий
«Покутські джерела».
Вересень

фестиваль

фестиваль

«Коломийські

аматорського

мистецтва

23. Обласний конкурс «Краща бібліотека року».
Вересень
24. Міжнародний турнір з боксу серед юнаків, присвячений пам’яті
загиблих Героїв АТО.
Вересень
25. Всеукраїнські змагання «Франківський півмарафон» з легкої
атлетики.
Вересень
26. Міжнародний турнір з настільного тенісу «Кубок Роксолани».
Вересень
м. Рогатин
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VII. Основні заходи загальнообласного
і державного значення
16.07.

- 28-а річниця проголошення Декларації про державний
суверенітет України

23.08.

- День Державного Прапора України

24.08.

- 27-а річниця Незалежності України

27.08.

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

01.09.

- День знань

22.09.

- День партизанської слави

Начальник управління з організаційної
роботи апарату облдержадміністрації

Ігор Тукало

