УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 2

3

.

м.Івано-Франківськ

№ 118

Про план роботи обласної
державної адміністрації на
другий квартал 2019 року

1. Затвердити план роботи обласної державної адміністрації на
другий квартал 2019 року (додається).
2. Першому заступнику, заступникам голови, керівнику апарату,
керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації,
територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, головам райдержадміністрацій забезпечити реалізацію запланованих
заходів.
3. Рекомендувати міським головам міст обласного значення, головам
об’єднаних територіальних громад взяти участь у виконанні заходів,
передбачених планом роботи обласної державної адміністрації на другий
квартал 2019 року.
4. Координацію роботи та контроль за виконанням розпорядження
покласти на першого заступника, заступників голови, керівника апарату
обласної державної адміністрації відповідно до розподіле обов'язків.

Голова обласної
державної адміністрації
••

•

•

•••

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
облдержадміністрації
від іе.оі.гоіз
№
JP

•

•

•••

ПЛАН
роботи обласної державної адміністрації
на другий квартал 2019 року
І. Питання для розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації
№
з/
п
1

Питання

Відповідальні
за підготовку

Г отують

Доповідають

2

3

4

5

18 квітня
1. Про посилення
В. Федорів
І. Мацькевич
використання
Г . Буковський
бюджетних
коштів на
підприємствах, в
установах і
організаціях
області та
посилення
фінансовобюджетної
дисципліни (на
виконання
'
розпорядження
\
облдержадмі
ністрації від
20.02.2018 року
№ 93 «Про
заходи щодо
наповнення
місцевих
бюджетів області,
ефективного та
раціонального
використання
бюджетних

І. Мацькевич

2
КОШТІВ і

посилення
фінансовобюджетної
дисципліни на
2018 рік»).
2. Про хід реалізації І. Пасічняк
концепції Нової
української
школи у 20182019 роках (на
виконання
розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від
13.12.2017 року
№ 903-р «Про
затвердження
плану заходів на
2017— 2029 роки
із запровадження
Концепції
реалізації
державної
політики у сфері
реформування
загальної
середньої освіти
«Нова українська
школа»).

В. Кімакович

В. Кімакович

23 травня
Про підсумки
виконання
програми
соціальноекономічного та
культурного
розвитку і
бюджету області
за І квартал
2019 року (на

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

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

з

виконання
постанови
Кабінету
Міністрів
України від
26.04.2003 року
№ 621 «Про
розроблення
прогнозних і
програмних
документів
економічного і
соціального
розвитку та
складання
проекту
державного
бюджету»).
2. Про стан надання Б. Кобилянський В. Корженьовський В. Коржесубсидій на
ньовський
оплату житловокомунальних
послуг(на
виконання
постанови
Кабінету
Міністрів
України від
21.10.1995 року
№ 848 «Про
спрощення
порядку надання
населенню
субсидій для
відшкодування
витрат на оплату
житловокомунальних
послуг,
придбання
скрапленого газу,
твердого та
рідкого пічного
побутового

4

палива» (зі
змінами).
20 червня
1.

Про завершення в І. Пасічняк
області 2018-2019
навчального року
та хід підготовки
до нового 20192020 навчального
року.

2. Про створення в
області
регіонального
Центру
громадського
здоров’я.

В. Федорів

В. Кімакович
В. Рачкевич
М. Стовбан

В. Кімакович

М. Стовбан

М. Стовбан

II. Питання, що вноситимуться облдержадміністрацією
на розгляд сесій обласної ради
1. Про виконання
обласного
бюджету за
І квартал
2019 року.

В. Федорів

І. Мацькевич

І. Мацькевич

А. Пліхтяк

А. Пліхтяк

2. Про погодження
надання
спеціальних
дозволів на
користування
надрами.

М. Савка

3. Про погодження
надання гірничих
дозволів для
розробки родовищ
корисних копалин.

М. Савка

А. Пліхтяк

А. Пліхтяк

4. Про фінансування
заходів з
обласного фонду

М. Савка

А. Пліхтяк

А. Пліхтяк

5

охорони
навколишнього
природного
середовища.
5. Про внесення змін
до обласної
програми охорони
навколишнього
природного
середовища до
2020 року.

М. Савка

А. Пліхтяк

А. Пліхтяк

6. Про Правила
користування
водними
об’єктами для
плавання на
маломірних
(малих)суднах у
ІваноФранківській
області.

Я. Паранюк

Ж. Табанець

Ж. Табанець

7.

П ро реф орм ування

Коломийського
дитячого будинкуінтернату.

Б. Кобилянський В. Корженьовський В. Корженьовський

8.

Про припинення
діяльності
Тлумацької
спеціальної
школи-інтернату
ІваноФранківської
обласної ради.

І. Пасічняк

В. Кімакович

В. Кімакович

9.

Про припинення
діяльності Микуличинської спе
ціальної школиінтернату ІваноФранківської
обласної ради.

І. Пасічняк

В. Кімакович

В. Кімакович
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10. Про призначення
директорів ІваноФранківських
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
№ 1 та № 2
обласної ради.

І. Пасічняк

11. Про погодження
проектів
землеустрою щодо
встановлення
(зміни) меж
районів, міст та
внесення
пропозицій до
Верховної Ради
України.

М. Савка

12. Про погодження
лімітів
використання
лісових ресурсів
при здійсненні
побічних лісових
користувань та
заготівлі
другорядних
лісових матеріалів
на 2019 рік.

М. Савка

О. Оклієвич

О. Шастко

Р. Осташук

О. Оклієвич

О. Шастко

Р. Осташук

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 хід весняно-польових робіт.
Квітень
І. Андріїшин, Р. Гурський
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Про заходи з недопущення на територію області африканської чуми
свиней.
Квітень
Р. Гурський
Про екологічну ситуацію на території Калуського гірничопромисло
вого району.
Квітень
A. Пліхтяк
Про стан поповнення та утримання місцевих матеріальних резервів
для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Квітень
B. Стебницький
Про формування пропозицій щодо пооб’єктного розподілу коштів
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове
забезпечення
будівництва,
реконструкції,
ремонту
і
утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць,
доріг комунальної власності у населених пунктах області на 2019 рік.
Травень
В. Рачкевич
Про готовність до проведення жнив та заходи із протипожежної
безпеки сільськогосподарських угідь.
Червень
І. Андріїшин, В. Чернецький
Про виконання плану роботи облдержадміністрації на II квартал
2019 року.
Червень
JI. Хоптюк

У заступника голови облдержадміністрації
Я. Паранюка
Про державну реєстрацію нерухомого майна суб’єктами управління
об’єктами державної власності на виконання п. 79 розпорядження Кабінету
Міністрів України від 05.10.2016 р. № 803-р «Деякі питання запобігання
корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади».
Квітень
Ж. Табанець
Про роботу обласної координаційної ради з питань безпеки
дорожнього руху (на виконання розпорядження облдержадміністрації від
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14.07.2008 року № 423 «Про роботу обласної координаційної ради з питань
безпеки дорожнього руху»).
Квітень
Ж. Табанець
Про підсумки проходження опалювального сезону 2018/2019 року (на
виконання розпорядження облдержадміністрації від 26.09.2018 року № 550
«Про початок опалювального сезону 2018/19 року»).
Травень
В. Рачкевич
Про заходи з ведення містобудівного кадастру області на 20172019 роки (на виконання розпорядження облдержадміністрації від
12.12.2018 року № 736 «Про схвалення проекту змін до регіональної
цільової програми ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської
області на 2017-2019 роки»).
Травень
В. Рачкевич
Про виконання плану роботи облдержадміністрації на II квартал
2019 року.
Червень
В. Лецин

У заступника голови облдержадміністрації
І. Пасічника
Про регіональну раду професійної освіти (стейкхолдерів) з
погодження регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих
робітників та молодших спеціалістів у 2019 році.
Квітень
В. Кімакович
Про проведення Міжнародних фестивалів «Карпатський простір»,
«Родослав», карильйонного та дзвонарського мистецтва.
Квітень
В. Федорак
Про капітальний ремонт та добудову Івано-Франківського музичного
училища ім. Д. Січинського і продовження реконструкції ІваноФранківського національного академічного драматичного театру ім. Івана
Франка.
Квітень
В. Федорак
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Про роботу обласної призовної комісії.
Травень
М. Саманів
Про проведення форуму українських родин.
Травень
B. Федорак
Про виконання плану роботи облдержадміністрації на II квартал
2019 року.
Червень
Г. Попадюк
Про стан виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
12.08.2012 року № 605-р «Про затвердження плану заходів щодо інтеграції
біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське
суспільтво на період до 2020 року».
Червень
C. Саїв
Про організацію та відзначення основних заходів загальнообласного
і державного значення:
- З 3-ї річниці Чорнобильської трагедії;
- Дня пам’яті та примирення;
- Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні;
- Дня Конституції України..
Впродовж кварталу
В. Джигіта, В. Федорак, В. Кімакович

У заступника голови облдержадміністрації
Б. Кобилянського
Про забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, які позбавлені
батьківського піклування.
Квітень
І. Ковалик
Про виконання плану роботи облдержадміністрації на II квартал
2019 року.
Червень
І. Темник
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Про стан виконання в області Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» та розпорядчих документів Кабінету
Міністрів України з цього питання.
Впродовж кварталу
І. Тукало

У заступника голови облдержадміністрації
В. Федоріва
Про стан виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ
області та інших соціальних виплат.
Квітень
І. Мацькевич
Про будівництво амбулаторій за кошти субвенції, спрямованої на
розвиток галузі охорони здоров’я у сільській місцевості.
Квітень
М. Стовбан
Про виконання плану роботи облдержадміністрації на II квартал
2019 року.
Червень
Г. Попадюк
У керівника апарату облдержадміністрації
Р. Маланія
Про організацію роботи щодо підготовки до другого туру чергових
виборів Президента України.
Квітень
І. Тукало
Про скерування у 2019 році обласною і районними державними
адміністраціями державних службовців на навчання за спеціальністю
“Публічне управління та адміністраування”.
Травень
А. Мельничук
Про стан виконавської дисципліни в апараті, структурних підрозділах
облдержадміністрації,
райдержадміністраціях,
виконавчих
комітетах
міських рад міст обласного значення, територіальних органів міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади.
Квітень, травень
М. Керська
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Про виконання плану роботи облдержадміністрації на II квартал
2019 року.
Червень
Т. Грибик

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, Л. Балкова, керівники
структурних підрозділів облдержадміністрації
Надання методичної, консультативної та практичної допомоги
управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій, керівникам
і спеціалістам агроформувань з питань організації підготовки і проведення
комплексу весняно-польових робіт.
Впродовж кварталу
І. Андріїшин
Надання
методичної допомоги
відповідальним
працівникам
Долинської райдержадміністрації, Бурштинської міської ради з питань
організації цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки.
Травень, червень
В. Стебницький
Надання методичної, консультативної допомоги відділам ведення
Державного реєстру виборців апаратів райдержадміністрацій, виконкомів
міських рад міст обласного значення з питань періодичного поновлення
персональних та ідентифікаційних даних громадян у Державному реєстрі
виборців.
Впродовж кварталу
І. Владика
Надання методичної та консультативної допомоги архівним відділам
Косівської, Рогатинської райдержадміністрацій і Коломийської міської
ради.
Травень, червень
Л. Харук
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Надання практичної та методичної допомоги навчальним закладам
освіти з питань матеріально-технічного забезпечення та дотримання норм і
правил охорони праці.
Впродовж кварталу
В. Кімакович
Надання практичної і методичної допомоги службам у справах дітей
Галицької, Долинської, Калуської, Коломийської, Надвірнянської та
Тисменицької райдержадміністрацій з питань попередження дитячої
бездоглядності і безпритульності, захисту їх прав та інтересів, розвитку
сімейних форм виховання дітей.
Впродовж кварталу
І. Ковалик
Надання допомоги господарствам області з питань охорони праці,
пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху.
Впродовж кварталу
І. Андріїшин, В. Чернецький
Надання
практичної та методичної допомоги
райдержадміністрацій з питань дотримання Порядку
містобудівної документації.
Впродовж кварталу
В. Рачкевич

працівникам
розроблення

Надання
методичної,
консультативної,
практичної допомоги
працівникам райдержадміністрацій з питань організації контролю та стану
виконавської дисципліни.
Впродовж кварталу
М. Керська
Надання на місцях, спільно з 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
І. Тукало, Р. Панасюк, М. Станіщук
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
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Вивчення роботи і надання практичної та методичної допомоги
райдержадміністраціям (за окремим графіком), управлінню міжнародного
співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій, управлінню
облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення щодо організації
роботи зі зверненнями громадян.
Впродовж кварталу
JI. Балкова
Надання методичної, консультативної та практичної допомоги щодо
роботи з документами відповідальним працівникам структурних підрозділів
облдержадміністрації,
територіальних
органів
міністерств,
інших
центральних органів виконавчої влади.
Впродовж кварталу
0. Щербатюк
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 року № 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
управлінням (відділам) агропромислового комплексу райдержадміністрацій,
керівникам та спеціалістам агроформувань з питань захисту майнових і
земельних прав селян.
Впродовж кварталу
1. Андріїшин
Надання методичної допомоги
районним та міським центрам
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, закладам соціального
обслуговування з питань організації соціальної роботи з сім’ями, дітьми і
молоддю, які опинились у складних життєвих обставинах.
Травень
Р. Микитюк
Надання
організаційної
і
методичної
допомоги
райдержадміністраціям та виконкомам міських рад міст обласного значення
з питань виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р.
№ 999 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю
автомобілями».
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, рад об’єднаних територіальних громад (за окремим планом) з
питань виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 р.
№ 227 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які
потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах «Артек» і
«Молода гвардія».
Впродовж кварталу
В. Корженьовський

V.
Перелік питань для навчання працівників обласної,
районних державних адміністрацій, виконкомів міських рад міст
обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад
Семінари-навчання працівників райдержадміністрацій та виконавчих
комітетів
міських рад міст обласного значення, рад об’єднаних
територіальних громад щодо надання адміністративних послуг населенню.
Квітень
Ж. Табанець
Семінари-навчання працівників райдержадміністрацій та виконавчих
комітетів
міських рад міст обласного значення, рад об’єднаних
територіальних громад щодо реалізації державної політики з питань захисту
прав споживачів.
Квітень
Ж. Табанець
Семінар-навчання працівників райдержадміністрацій та виконавчих
комітетів
міських рад міст обласного
значення, рад об’єднаних
територіальних громад щодо виконання вимог Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Травень
Ж. Табанець
Семінар для спеціалістів районних та міських центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, фахівців із соціальної роботи рад
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об’єднаних територіальних громад з питань раннього виявлення, організації
та здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які
опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої
допомоги.
Травень
Р. Микитюк
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 щодо
механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії
торгівлі людьми.
Травень
В. Корженьовський
Наради-семінари спеціалістів структурних підрозділів з питань
соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських
рад міст обласного значення рад об’єднаних територіальних громад щодо
стану надання житлових субсидій населенню області.
Травень
В. Корженьовський
Наради-семінари спеціалістів структурних підрозділів з питань
соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських
рад міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад щодо
встановлення правового статусу пільгових категорій громадян, надання їм
пільг, виплати компенсацій, соціальних стипендій, забезпечення санаторнокурортним лікуванням окремих категорій громадян, здійснення заходів з
психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників
антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності.
Впродовж кварталу
В. Корженьовський
Семінари-навчання працівників рад об’єднаних територіальних
громад з питань розробки проектів, які можуть реалізовуватись за рахунок
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коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад.
Впродовж кварталу
В. Рачкевич
Семінари-навчання працівників райдержадміністрацій, виконавчих
комітетів міських рад, рад об’єднаних територіальних громад з питань
розвитку туризму в області.
Квітень
О. Зрайко
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 державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування,
керівників та головних
спеціалістів державних
підприємств, установ і організацій в обласному центрі перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.
Впродовж кварталу (за окреміш планом)
JL Слободян

VI. Організаційно-масові заходи
1. Організація і проведення робочих поїздок голови, першого
заступника, заступників голови, керівника апарату облдержадміністрації в
райони, міста обласного значення, об’єднані територіальні громади (зустрічі
з активом районів, міст та територіальних громад, прийом громадян з
особистих питань, вивчення проблемних питань розвитку територій, участь
у засіданнях колегій райдержадміністрацій і виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення, 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
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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)
6. Забезпечення контролю за виконанням актів і доручень Президента
України, Уряду, власних рішень 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.
Впродовж кварталу

та

9. Участь голови облдержадміністрації, його заступників у
селекторних нарадах з питань соціально-економічного та культурного
розвитку області, інших питань, які проводяться Адміністрацією
Президента України та Кабінетом Міністрів України.
Впродовж кварталу
10. Виступи голови, першого заступника, заступників голови,
керівника апарату облдержадміністрації в регіональних засобах масової
інформації.
Впродовж кварталу
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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. Заходи щодо організації та проведення в області «Дня довкілля».
Квітень
14. Всеукраїнський фольклорний фестиваль «Писанка».
Квітень
м. Коломия
15. II етап Чемпіонату України з велосипедного туризму серед юнаків.
Квітень
16. IV Міжнародний етнокультурний фестиваль країн Карпатського
Єврорегіону «Карпатський простір».
Травень
17. Обласний
Космачі».

відкритий

фольклорний

фестиваль

«Великдень

у

Травень
18.11 обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл».
Травень
19. Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж,
брати мої».
Червень
20. Всеукраїнський фольклорний фестиваль «Писанка».
Червень
м. Коломия
21. Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого естрадного мистецтва
«Зорепад».
Червень
м. Коломия
22. Міжнародний фестиваль карильйонного
мистецтва «Дзвони Ясної гори єднають усіх».
Червень
с. Гошів Долинського району

та

дзвонарського
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23. Обласний фестиваль творчості дітей та молоді із функціональними
обмеженнями «Повір у себе».
Червень
24. Участь агроформувань та переробних підприємств області у
Міжнародній агропромисловій виставці-ярмарку «Агро-2019».
Червень
25. Обласне свято народної творчості "Полонинське літо".
Червень
с. Верхній Ясенів Верховинського району

VII. Основні заходи загальнообласного
і державного значення
11.04.

Міжнародний день визволення в'язнів фашистських
концтаборів

26.04.

33-я річниця Чорнобильської трагедії

28.04.

Великдень

08.05.

День пам’яті та примирення

12.05.

День Матері

01.06.

Міжнародний день захисту дітей

16.06.

Трійця. Зелені свята

22.06.

День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні

23.06.

День державної служби

28.06.

День Конституції України.

Начальник управління з організаційної
роботи апарату облдержадміністрації

/
ІгоР Тукало

