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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
облдержадміністрації
від 27- 03. 'Z'OIS
№ 5~6Ч

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

Питання

Відповідальні
за підготовку

Готують

Доповідають

2

3

4

5

18 жовтня
1. Про діяльність
соціального
гуртожитку для
дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування.

Б. Кобилянський Р. Микитюк
Р. Микитюк
В. Корженьовський

2. Про стан
М. Савка
виконання
розпорядження
облдержадмініст
рації від
09.08.2017 р.
№ 471 «Про
схвалення проек
ту регіональної
цільової
програми
боротьби з
карантинним
бур’яном амброзією
полинолистою в
Івано-

І. Андріїшин
Р. Бурський

І. Андріїшин

з
Франківській
області на 2017
2021 роки».
15 листопада
1. Про підсумки
виконання
програми
соціальноекономічного та
культурного
розвитку і
бюджету області
за 9 місяців
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

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

2. П рохід
Б. Кобилянський В. Корженьовський В. Коржевиконання
ньовський
розпорядження
облдержадмініст
рації від
06.05.2014 р.
№ 233 «Про
затвердження
плану заходів
щодо визначення
та задоволення
соціально-
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побутових потреб
та потреб у
медичній
допомозі
ветеранів війни,
жертв
нацистських
переслідувань та
сімей загиблих
(померлих)
воїнів» (на
виконання поста
нови Кабінету
Міністрів
України від
13.11.2013 р.
№ 823 «Про
затвердження
Порядку
визначення та
задоволення
соціальнопобутових потреб
та потреб у
медичній
допомозі
ветеранів Великої
Вітчизняної війни
1941-1945 років,
жертв
нацистських
переслідувань та
сімей загиблих
(померлих)
воїнів»).
3.

Про стан реаліза- М. Савка
ції державної
політики у галузі
лісових відносин
відповідно до
повноважень
облдержадмініст
рації.

Ж. Табанець
Р. Осташук
Р • Гасимов

Ж. Табанець
Р. Осташук

5
20 грудня
1. Про проект
обласного
бюджету на
2019 рік.

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

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

2. Про впровадження І. Пасічняк
першого етапу
реформування
медичної галузі на
первинному рівні
надання медичної
допомоги.

М. Стовбан

М. Стовбан

3. Про хід виконання М. Савка
постанови
Я. Паранюк
Кабінету Міністрів І- Пасічняк
України від
25.04.2018 р.
№ 435 «Про
затвердження
Державної
програми
підвищення рівня
безпеки
дорожнього руху в
Україні на період
до 2020 року».

Ж. Табанець
В. Буджак
В. Кімакович
В. Голубош
В. Рачкевич
В. Чернецький

Ж. Табанець

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

М. Савка

І. Мацькевич

І. Мацькевич
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2. Про обласний
бюджет на
2019 рік.

М. Савка

3. Про затвердження І. Пасічняк
цільової
соціальної
програми протидії
ВІЛ-інфекції/
СНІДу в області
на 2019-2021 роки.

І. Мацькевич

І. Мацькевич

М. Стовбан

М. Стовбан

4. Про внесення змін Б. КобилянськийВ. Корженьовський В. Коржедо обласної
ньовський
програми
соціальної
підтримки та
реабілітації
інвалідів зору на
2015-2019 роки.
5.

Про погодження
надання спеціаль
них дозволів на
користування
надрами.

М. Савка

Р. Гасимов

Р. Гасимов

6. Про погодження
М. Савка
надання гірничих
відводів для
розробки родовищ
корисних копалин.

Р. Гасимов

Р. Гасимов

7.

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

Р. Копча

Р. Копча

8.

Про проект
Програми

Ж. Табанець

Ж. Табанець

Я. Паранюк

7
енергозбереження
для населення
Івано-Франківської
області на 2019
2020 роки.
9.

Про утворення
І. Пасічняк
Івано-Франківських
обласних дитячоюнацьких
спортивних шкіл
№ 1 та № 2
обласної ради та
затвердження їх
статутів.

О. Оклієвич

О. Оклієвич

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 виконання розпорядження облдержадміністрації від 20.02.2018 р.
№ 93 «Про заходи щодо наповнення
місцевих бюджетів області,
ефективного та раціонального використання бюджетних коштів і посилення
фінансово-бюджетної дисципліни на 2018 рік».
Жовтень
І. Мацькевич
Про
виконання
Регіональної
цільової
програми
проведення
лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у сфері
ветеринарної медицини в Івано-Франківській області на 2017-2018 роки 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).
Листопад
Р. Гурський
Про моніторинг якості питної води у межах зони надзвичайної
екологічної ситуації на території м. Калуша, с. Кропивник та с. СівкаКалуська Калуського району.
Листопад
Р. Гурський
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Про розширення національного природного парку «Верховинський».
Листопад
Р. Гасимов
Про підсумки проведення комплексу осінньо-польових робіт.
Листопад
І. Андріїшин
Про результати контрольної перевірки стану усунення недоліків,
виявлених під час комплексної перевірки стану виконання вимог
законодавства України з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної
безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб в області.
Грудень
В. Стебницький
Про підсумки роботи агропромислового комплексу у 2018 році.
Грудень
І. Андріїшин
Про виконання плану роботи облдержадміністрації на IV квартал
2018 року.
Грудень
JI. Хоптюк

У заступника голови облдержадміністрації
Я. Паранюка
Про початок опалювального сезону 2018-2019 років та стан
розрахунків
підприємств
житлово-комунального
господарства
за
використані енергоносії.
Жовтень
В. Рачкевич
Про проблемні питання роботи пасажирського транспорту.
Листопад
Ж. Табанець
Про співпрацю у сфері земельних відносин та поводження з твердими
побутовими відходами на території Івано-Франківської області.
Жовтень
Ж. Табанець
Про стан використання коштів резервного фонду обласного бюджету
за 9 місяців 2018 року.
Жовтень
Ж. Табанець
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Про стан проходження опалювального сезону 2018-2019 років.
Листопад
В. Рачкевич
Про аудит доступності для маломобільних груп населення об’єктів
житлового, громадського призначення та транспортної інфраструктури.
Листопад
В. Рачкевич
Про виконання плану роботи облдержадміністрації на IV квартал
2018 року.
Грудень
В. Лецин

У заступника голови облдержадміністрації
І. Пасічника
Про забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, які позбавлені
батьківського піклування.
Жовтень
І. Ковалик
Про роботу обласної призовної комісії.
Жовтень
М. Саманів
Про добудову концертного залу Івано-Франківського музичного
училища імені Д. Січинського.
Жовтень
B. Федорак
Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від
26.10.2016 р. № 745 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 25 березня 2015 р. № 302 «Про затвердження зразка бланка,
технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання,
вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта
громадянина України».
Грудень
C. Саїв
Про проект Програми культурно-мистецьких заходів на 2019 рік.
Грудень
В. Федорак
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Про виконання плану роботи облдержадміністрації на IV квартал
2018 року.
Грудень
Г. Попадюк
Про стан ринку праці Івано-Франківської області.
Щомісячно
В. Цимбалюк
Про організацію та відзначення основних заходів загальнообласного
і державного значення:
- Дня захисника України. 76-ої річниці створення УПА;
- 74-ої річниці визволення України від фашистських загарбників;
- 100-ої річниці проголошення ЗУНР;
- Дня Гідності та Свободи;
- Дня пам’яті жертв голодомору і політичних репресій;
- Дня Збройних Сил України;
- Дня місцевого самоврядування;
- Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС.
Впродовж кварталу
В. Джигіта, В. Федорак, В. Кімакович

У заступника голови облдержадміністрації
Б. Кобилянського
Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей.
Жовтень
В. Корженьовський
Про виконання плану роботи облдержадміністрації на IV квартал
2018 року.
Грудень
І. Темник
Про стан виконання в області Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» та розпорядчих документів Кабінету
Міністрів України з цього питання.
Впродовж кварталу
В. Рачкевич, І. Тукало
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У керівника апарату облдержадміністрації
Р. Маланія
Про
організацію роботи
моніторингової
облдержадміністрації у IV кварталі 2018 року.
Жовтень
І. Тукало

групи

апарату

Про організацію проведення щорічного оцінювання результатів
службової діяльності у 2018 році у структурних підрозділах обл
держадміністрації.
Жовтень
А. Мельничук
Про оновлення положень про структурні підрозділи облдержадмі
ністрації у зв’язку із змінами у законодавстві про державну службу.
Жовтень
А. Мельничук
Про роботу Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
щодо організації навчального процесу для державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування у 2019 p., сприяння їхньому
самостійному професійному розвитку.
Листопад
JL Бойчук
Про виконання плану роботи облдержадміністрації на IV квартал
2018 року.
Грудень
Т. Грибик
Про стан виконавської дисципліни в апараті, структурних підрозділах
облдержадміністрації, райдержадміністраціях та виконавчих комітетах
міських рад міст обласного значення
Жовтень
М. Керська
Про готовність відділів ведення Державного реєстру виборців
апаратів райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного
значення до виконання покладених на них завдань з питань підготовки
чергових виборів Президента України.
Грудень
І. Владика
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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
Надання методичної, консультативної та практичної допомоги
управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій, керівникам
і спеціалістам агроформувань з питань організації підготовки і проведення
комплексу осінньо-польових робіт.
Жовтень
І. Андріїшин
Надання
методичної допомоги
відповідальним
працівникам
Рогатинської,
Тисменицької райдержадміністрацій,
сільської ради
Ямницької сільської об’єднаної територіальної громади Тисменицького
району з питань організації цивільного захисту.
Жовтень
В. Стебницький
Надання методичної, консультативної допомоги відділам ведення
Державного реєстру виборців апаратів райдержадміністрацій, виконкомів
міських рад міст обласного значення з питань періодичного поновлення
персональних даних Державного реєстру виборців.
Листопад
І. Владика
Надання методичної та консультативної допомоги архівному від д ілу
Івано-Франківської міської ради.
Жовтень
JI. Харук
Комплексне вивчення стану розвитку освіти Надвірнянського району.
Листопад
В. Кімакович
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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
Надання методичної допомоги працівникам рад об’єднаних
територіальних громад щодо участі у проекті «U-LEAD з Європою» з метою
створення центрів надання адміністративних послуг.
Впродовж кварталу
Ж. Табанець
Надання практичної і методичної допомоги службам у справах дітей
Верховинської, Городенківської та Рожнятівської райдержадміністрацій з
питань попередження дитячої бездоглядності і безпритульності, захисту їх
прав та інтересів, розвитку сімейних форм виховання дітей.
Впродовж кварталу (за окреміш планом)
І. Ковалик
Надання
практичної та методичної допомоги працівникам
райдержадміністрацій з питань підготовки розпоряджень 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, Р. Панасюк
Надання допомоги господарствам області з питань охорони праці,
пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху.
Впродовж кварталу
І. Андріїшин, В. Чернецький
Вивчення роботи і надання практичної та методичної допомоги
райдержадміністраціям (за окремим графіком), департаменту соціальної
політики, службі у справах дітей облдержадміністрації з питань організації
роботи зі зверненнями громадян.
Впродовж кварталу
JI. Балкова
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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
дотримання норм і правил охорони праці.
Впродовж кварталу
В. Кімакович
Надання методичної допомоги
Долинському, Снятинському
районним, Івано-Франківському міському 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.
Впродовж кварталу
Р. Микитюк
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, рад об’єднаних територіальних громад (за окремим планом) з
питань виконання розпорядження облдержадміністрації від 01.03.2018 р.
№ 115 «Про програму зайнятості населення Івано-Франківської області на
період до 2020 року».
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 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 рад об’єднаних територіальних
громад з організації перевезень пасажирів на регулярних приміських
автобусних маршрутах.
Жовтень
Ж. Табанець
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
Семінар-навчання для спеціалістів районних, міських центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фахівців із соціальної роботи
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об’єднаних територіальних громад з питань надання соціальних послуг
найуразливішим верствам населення.
Листопад
Р. Микитюк
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.
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 щодо
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 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)
JI. Бойчук
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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)
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
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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 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. VI Міжнародний мовно-літературний
студентської молоді імені Т. Шевченка.
Впродовж кварталу

конкурс

учнівської та

14. Чемпіонат України з класичного пауерліфтингу серед чоловіків і
жінок.
Жовтень
м. Коломия
15. Організація та проведення ярмарків «Золота осінь - 2018» з
продажу товаровиробниками області сільськогосподарської продукції.
Жовтень
16. Міжнародний турнір з боксу серед юнаків присвячений пам’яті
загиблим Героям АТО, Всеукраїнський турнір сильніших боксерів юнаків.
Жовтень
м. Калуш
17. II етап Чемпіонату України з пішохідного туризму серед юніорів
«Срібний карабін» з техніки пішохідного туризму серед гуртківців
позашкільних навчальних закладів.
Жовтень
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18. Всеукраїнський турнір «Ivano-Frankivsk open 2018».
Листопад
м. Івано-Франківськ
19. XXXII Всеукраїнський фестиваль музичного мистецтва імені
Анатолія Кос-Анатольського.
Листопад
20. Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика.
Листопад - грудень
21. Обласний конкурс обрядів різдвяно-новорічного циклу, Вертепів,
Меланок та різдвяної атрибутики.
Грудень
22. Обласний фестиваль
потребами «Горицвіт».
Грудень

творчих

робіт

молоді

з

особливими

VII. Основні заходи загальнообласного
і державного значення
14.10.

- День захисника України. 76-а річниця створення УПА

28.10.

- 74-а річниця визволення України від фашистських загарбників

01.11.

-

21.11.

- День Гідності та Свободи.

24.11

-

06.12.

- День Збройних Сил України

07.12.

-

День місцевого самоврядування

14.12.

-

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС

100-а річниця проголошення ЗУНР

День пам’яті жертв голодомору і політичних репресій

Начальник управління з організаційної
роботи апарату облдержадміністрації

/
/П )

Ігор Тукало

