УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від

м.Івано-Франківськ

№

633____________

Про план роботи обласної
державної адміністрації на
четвертий квартал 2015 року

1. Затвердити план роботи обласної державної адміністрації на
четвертий квартал 2015 року (додається).
2. Першому заступнику, заступникам голови, керівнику апарату,
керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації,
територіальних органів центральних органів виконавчої влади, головам
райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення забезпечити
реалізацію запланованих заходів.
3. Контроль та координацію за виконанням розпорядження покласти на
першого заступника, заступників голови, керівника Апарату обласної
державної адміністрації відповідно до функціональних повноважень.

Голова обласної
державної адміністрації

Олег Гончарук
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
облдержадміністрації

в»д

№ 63%

ПЛАН
роботи обласної державної адміністрації
на четвертий квартал 2015 року
І. Питання для розгляду на засіданнях колегії
облдержадміністрації
№
№
з/п
1
1.

Питання

Відповідальні
за підготовку

Г отують

Доповідають

2
16 жовтня
Про підсумки
виконання програми
соціальноекономічного та
культурного
розвитку і бюджету
області за 9 місяців
2015 року.

3

4

5

С. Басараб
В. Кушнір
І. Пасічняк

В. Попович
Г. Карп
С. Подошва
М. Савка
В. 1лшчук
Л. Бурдяк
Д. Романюк
В. Юмакович
М. Матейко
В. Федорак
Т. Дебенко

В. Попович
Г. Карп
голови
райдержадміністрацій,
міські голови
міст обласного
значення

2.

Про підсумки роботи
галузі тваринництва
за 9 місяців 2015
року.

С. Басараб

М. Савка
О. Дуля
Р. Гурський

М. Савка

3.

Про стан готовності
підприємств
паливноенергетичного
комплексу та
житловокомунального
господарства до
роботи в осінньозимовий період 20152016 років.

С. Басараб
В. Кушнір
І. Пасічняк

В. Ш йчук
С. Подошва
Г. Карп

В. Ілійчук
С. Подошва

з
20 листопада
Г. Карп
В. Кімакович
М. Матейко
В. Федорак
Л. Бурдяк
В. Ілійчук
І. Ковалик

Г. Карп

І. Пасічняк
Про хід виконання
програми протидії
захворюванню на
туберкульоз в області
на 2014-2016 роки.

М. Матейко

М. Матейко

С. Басараб
В. Кушнір
І. Пасічняк

І. Столярик

І. Столярик

Про проблемні
питання
функціонування
природно-заповідних
установ області

С. Басараб

Р. Гасимоп

Р. Гасимов

Дотримання
державними
органами Закону
України «Про
державну службу»

І. Пасічняк

С. Онищук

С. Онищук

Про проект
обласного бюджету
на 2016 рік.

Про стан сплати до
бюджетів усіх рівнів
податків, зборів та
інших обов'язкових
платежів суб'єктами
господарювання в
області.

С. Басараб
В. Кушнір
І. Пасічняк

17 грудня

II. Питання, що вноситимуться облдержадміністрацією
на розгляд обласної ради
Про затвердження
звіту про виконання
обласного бюджету
за 9 місяців 2015
року.

В. Кушнір

г. Карп

Г. Карп

Про уточнення
обласного бюджету
за підсумками його
виконання за 9
місяців 2015 року.

В. Кушнір

Г. Карп

Г. Карп

Про програму
охорони
навколишнього
природного
середовища в ІваноФранківській області

С. Басараб

Р. Гасимов

Р. Гасимов

Про фінансування
регіональної цільової
програми
містобудівного
кадастру ІваноФранківської області
на 2012-2016 роки,
затвердженої
рішенням обласної
ради від 17.01.2012.
№ 420-12/2012 для
завершення
проектних робіт з
розробки «Схеми
планування території
Івано-Франківської
області».

В- Кушнір

б . Ілійчук

В. Ілійчук

Про затвердження
регіональної цільової
програми підтримки
книговидання на
2016-2020 роки.

І- Пасічняк

і. Дебенко

І. Дебенко

Про Регіональну
цільову програму
розвитку
інвестиційної
діяльності на 20162019 роки.

С- Басараб

д . Романюк

Д. Романюк

до 2020 року.

5

7.

Про стан реалізації
заходів обласної
комплексної
програми «Молодь
Прикарпаття» на
2010-2015 роки.

8.

Про затвердження
обласної комплексної
програми «Молодь
Прикарпаття» на
2016-2020 роки.

9.

Про стан реалізації
обласної цільової
соціальної програми
з оздоровлення та
відпочинку дітей до
2015 року.

І. Пасічняк

10. Про затвердження
обласної комплексної
програми з
оздоровлення та
відпочинку дітей на
2016-2020 роки.
11. Про програму
«Теплий заклад
культури» на 20162020 роки.
12. Про регіональну
цільову програму
«Культура ІваноФранківщини» на
2016-2020 роки.
13. Про регіональну
цільову програму
«Духовне життя» на
2016-2020 роки.

Р. Микитюк

Р. Микитюк

І. Пасічняк

р. Микитюк

Р. Микитюк

І. Пасічняк

Р. Микитюк

Р. Микитюк

І. Пасічняк

р. Микитюк

Р. Микитюк

І. Пасічняк

в. Федорак

В. Федорак

І. Пасічняк

В. Федорак

В. Федорак

І. Пасічняк

в. Федорак

В. Федорак
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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
С. Басараба
Про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища у 2015 році.
Листопад
Р. Гасимов
Про стан техногенної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах.
Литопад
В. Стебницький
Про стан виконання заходів пожежної безпеки в будинках підвищеної
поверховості.
Литопад
В. Стебницький
Про стан діючих полігонів твердих побутових відходів.
Листопад
Р. Гасимов, В. Стебницький
Про підсумки проведення комплексу осінньо-польових робіт.
Листопад
М. Савка
Про екологічну ситуацію та виконання природоохоронних заходів на
території Калуського гірничопромислового району.
Грудень
Р. Гасимов, В. Стебницький
Про підсумки роботи агропромислового комплексу у 2015 році.
Грудень
М. Савка
Про хід виконання плану роботи облдержадміністрації на IV квартал
2015 року.
Грудень
Л. Хоптюк
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У заступника голови облдержадміністрації
В. Кушніра
Про розробку містобудівної документації територій, для надання
земельних ділянок учасникам АТО.
Жовтень
B. Ілійчук
Про стан виконання ТзОВ «Скорзонера» зобов’язань відповідно до
концесійного договору щодо цілісного майнового комплексу «Міжнародний
аеропорт Івано-Франківськ».
Жовтень
C. Подошва
Про результати підготовки підприємств паливно-енергетичного
комплексу до осінньо-зимового періоду 2015-2016 років.
Жовтень
С. Подошва
Про організацію діяльності центрів надання адміністративних послуг.
Листопад
B. Попович
Про засідання територіальної комісії з погашення заборгованості
підприємств паливно-енергетичного комплексу та розрахунки комунальних
підприємств за спожиті енергоносії.
Листопад
C. Подошва, В. Ілійчук
Про стан проведення процедури санації та вирішення проблемних
питань діяльності промислових підприємств з державною часткою майна
(ДП
«Івано-Франківський
котельно-зварювальний
завод»,
ВАТ
«Коломиясільмаш», ВАТ «Оріана»).
Листопад
С. Подошва
Про роботу пасажирського транспорту в області.
Листопад
С. Подошва
Про стан виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ
та інших соціальних виплат.
Щомісячно
Г. Карп
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Про хід виконання плану роботи облдержадміністрації на IV квартал
2015 року.
Грудень
І. Темник
У заступника голови облдержадміністрації
І. Пасічника
Про засідання обласної призовної комісії.
Жовтень
М. Саманів
Про підведення підсумків перебування польської делегації в області з
питань благоустрою об’єкта ЮНЕСКО - церкви Зішестя Святого Духа у
м. Рогатині.
Жовтень
В. Федорак, В. Ілійчук
Про підготовку навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий
період.
Жовтень
В. Кімакович
Про проведення виставки-презентації друкованої продукції місцевих
видавництв та авторів з нагоди Дня української писемності та мови.
Жовтень
І. Дебенко
Про заходи щодо відзначення в області 150-річного ювілею від дня
народження митрополита Андрея Шептицького.
Листопад
В. Федорак
Про стан впровадження цифрового мовлення в області.
Листопад
І. Дебенко
Про стан підготовки в області заходів новорічно-різдвяного циклу.
Грудень
В. Федорак
Про заходи у закладах освіти загальноупереджувального характеру у
разі виникнення загрози вчинення терористичного акту.
Грудень
В. Кімакович
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Про
роботу
зі
студентами-іноземцями,
стан
взаємодії з
правоохоронними органами та ректоратами вищих навчальних закладів
щодо протидії нелегальній міграції.
Грудень
С. Саїв
Про забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, які позбавлені
батьківського піклування.
Грудень
І. Ковалик
Про хід виконання плану роботи облдержадміністрації на IV квартал
2015 року.
Грудень
Г. Попадюк
Про стан ринку праці Івано-Франківської області.
Щомісячно
Г. Горбаль
Про організацію та відзначення основних заходів державного і
загальнообласного значення:
- Дня захисника України та 73-ї річниці створення УПА;
- 71-ї річниці визволення України від фашистських загарбників;
- 91-і 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
І. Дебенко, В. Федорак
У керівника апарату облдержадміністрації
Про перегляд положень про структурні підрозділи апарату
та
посадових інструкцій працівників у зв'язку із змінами у структурі апарату
облдержадміністрації.
Жовтень
А. Мельничук
Про підготовку до III туру щорічного Всеукраїнського конкурсу
«Кращий державний службовець».
Жовтень
С. Онищук, А. Мельничук
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Про переведення працівників апарату на новоутворені посади у
зв'язку із змінами у штатному розписі апарату облдержадміністрації.
Листопад - грудень
А. Мельничук
Про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах
облдержадміністрації, територіальних підрозділах центральних органів
виконавчої влади, райдержадміністраціях та виконкомах міських рад міст
обласного значення у 2015 році.
Грудень
М. Керська
Про стан роботи із зверненнями громадян у райдержадміністраціях та
виконкомах міських рад міст обласного значення.
Грудень
Л. Балкова
Про хід виконання плану роботи облдержадміністрації на IV квартал
2015 року.
Грудень
І. Орищенко

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
практичної
і
методичної
допомоги
працівникам
організаційних відділів апаратів райдержадміністрацій, виконкомів міських
рад міст обласного значення з питань організаційно-масової роботи.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
І. Тукало

11

Проведення аудиту відповідності в територіальному центрі
соціального обслуговування м. Яремне щодо дотримання законодавства з
питань надання соціальних послуг.
Жовтень
У. Ляхович
Надання
методичної
та
консультативної
допомоги
райдержадміністраціям і виконкомам міських рад міст обласного значення,
вивчення стану справ щодо готовності до виконання завдань у складних
умовах осінньо-зимового періоду.
Жовтень (за окремим планом)
В. Чернецький
Надання методичної, консультативної та практичної допомоги
керівникам і спеціалістам управлінь (відділів) агропромислового розвитку
райдержадміністрацій, сільськогосподарських підприємств усіх форм
власності з організації підготовки і проведення комплексу осінньо-польових
робіт.
Жовтень (за окремим планом)
М. Савка
Надання методичної та консультативної допомоги Коломийській та
Тлумацькій райдержадміністраціям, вивчення стану справ щодо реалізації
державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з
питань техногенної і пожежної безпеки.
Жовтень
В. Стебницький, І. Оксентюк
Надання практичної та методичної допомоги і вивчення діяльності
архівного відділу Снятинської райдержадміністрації.
Жовтень
І. Гриник
Надання практичної та методичної допомоги райдержадміністраціям і
виконкомам міських рад міст обласного значення з питань забезпечення
належних умов для проходження виборчої компанії.
Жовтень
І. Тукало
Надання практичної та методичної допомоги райдержадміністраціям і
виконкомам міських рад міст обласного значення з питань організації
допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання молоді.
Жовтень - листопад
М. Саманів
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Комплексне вивчення стану розвитку освіти у Коломийському районі.
Листопад
В. Кімакович
Проведення оцінки законності, достовірності фінансової та бюджетної
звітності,
правильності
ведення
бухгалтерського
обліку
ІваноФранківського геріатричного пансіонату.
Листопад - грудень
У. Ляхович
Надання практичної допомоги кадровим
службам апаратів
райдержадміністрацій та структурним підрозділам обласної державної
адміністрації з питань:
- подання державними службовцями декларацій про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру;
- оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;
- підвищення рівня професійної компетентності державних службовців;
- формування структури, штатного розпису державного органу,
органу місцевого самоврядування, посадові інструкції та порядок їх
затвердження;
- порядку складання звітності про кількісний та якісний склад
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та їх
професійне навчання;
- формування планів роботи з кадрами на 2016 рік;
- формування кадрового резерву для державної служби на 2016 рік;
- формування і ведення кадрової документації.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
А. Мельничук
Надання допомоги господарствам області з питань охорони праці,
пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
М. Савка, В. Чернецький
Проведення аудиту відповідності у департаментах охорони здоров’я,
міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної
інфраструктури облдержадміністрації, у Надвірнянській та Богородчанській
райдержадміністраціях щодо дотримання актів законодавства з питань
ведення управлінського діловодства, організації контролю, бухгалтерського
обліку та звернень громадян.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
У. Ляхович
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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 (за окремим планом)
М. Савка
Надання методичної, консультативної та практичної допомоги
управлінням (відділам) агропромислового розвитку райдержадміністрацій,
керівникам і спеціалістам агроформувань з питань захисту майнових і
земельних прав селян.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
М. Савка
Надання практичної та методичної допомоги службам у справах дітей
Богородчанської, Тлумацької 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 райдержадміністраціям і
виконкомам міських рад міст обласного значення з питань створення та
забезпечення функціонування ОСББ.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
В. Ілійчук
Надання практичної та методичної допомоги навчальним закладам
освіти з питань матеріально-технічного забезпечення та дотримання норм і
правил охорони праці.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
В. Кімакович
Надання практичної та методичної допомоги райдержадміністраціям і
виконкомам міських рад міст обласного значення з питань виконання
розпоряджень облдержадміністрації від 28.08.2015 р. №552 «Про реалізацію
в області основних положень Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» та від 03.09.2015 р. №575 «Про заходи щодо
сприяння проведенню децентралізації влади».
Впродовж кварталу (за окремим планом)
І. Тукало
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Надання
методичної,
консультативної,
практичної допомоги
департаментам
агропромислового
розвитку
та
освіти
і науки
облдержадміністрації з питань роботи з документами.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
О. Щербатюк
Комплексне вивчення діяльності і надання практичної та методичної
допомоги юридичним відділам райдержадміністрацій, виконкомів міських
рад міст обласного значення.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
В. Кавацюк
Вивчення роботи і надання практичної та методичної допомоги
райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення,
службі у справах дітей облдержадміністрації, департаментам економіки,
промисловості та інфраструктури облдержадміністрації з питань роботи із
зверненнями громадян.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
Л. Балкова
Надання практичної та методичної допомоги експертам з умов праці
структурних підрозділів райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст
обласного значення щодо соціального захисту населення.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
Л. Бурдяк
V. Перелік питань для навчання працівників обласної,
районних державних адміністрацій,
виконкомів міських рад міст обласного значення
Семінар-навчання
працівників
апарату
обласної
державної
адміністрації
з питань проведення щорічної оцінки виконання
державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань у 2015
році.
Грудень
А. Мельничук
Семінар-навчання працівників райдержадміністрацій, виконкомів
міських рад міст обласного значення з питань переводу тварин на зимовостійлове утримання.
Жовтень
М. Савка

15

Семінар-навчання
працівників
структурних
підрозділів
облдержадміністрації з питань удосконалення роботи із зверненнями
громадян.
Листопад
Л. Балкова
Семінар-навчання
працівників
структурних
підрозділів
облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст
обласного значення щодо змін нормативно-правової бази з питань
оборонної роботи.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
М. Саманів
Наради-семінари,
навчання
з
керівниками
апаратів
райдержадміністрацій, керуючими справами виконкомів міських рад міст
обласного значення з питань удосконалення форм і методів організаційномасової роботи.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
В. Крецул
Семінари-навчання
з
питань
охорони
праці
та
безпеки
життєдіяльності керівників та працівників підвідомчих установ освіти.
Жовтень - листопад
В. Кімакович
Наради-семінари
спеціалістів
структурних
підрозділів
облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст
обласного значення щодо дотримання законодавства України про працю,
соціальний захист населення, надання соціальних послуг, бюджетного
законодавства.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
Л. Бурдяк
Навчання державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування, керівників та 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, Б. Волошинський
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VI. Організаційно-масові заходи
1.
Організація
і
проведення
робочих
поїздок
голови
облдержадміністрації в райони і міста обласного значення (зустрічі з
активом районів, прийом громадян з особистих питань, вивчення
проблемних питань розвитку територій, участь у засіданнях колегій
райдержадміністрацій і виконкомів міських рад міст обласного значення,
прес-конференції для ЗМІ).
Впродовж кварталу (за окремим планом)
2. Організація і проведення робочих відвідувань головою
облдержадміністрації організацій, підприємств, установ з метою спільного
вирішення питань розвитку, залучення інвестицій, збільшення числа
робочих місць тощо.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
3. Організація і проведення зустрічей голови облдержадміністрації з
громадськістю області.
Впродовж кварталу
4. Забезпечення участі представників облдержадміністрації в
засіданнях колегій райдержадміністрацій, сесіях районних рад, засіданнях їх
виконавчих органів, проведенні обласних та районних нарад-семінарів з
питань роботи органів державної виконавчої влади і місцевого
самоврядування, соціально-економічного розвитку територій, підготовці та
проведенні святкування 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. Вивчення та контроль за виконанням Указів і доручень Президента
України,
постанов
та
розпоряджень
Уряду,
розпоряджень
облдержадміністр ації.
Впродовж кварталу

7. Засідання колегій, громадських рад, комісій, робочих груп,
комітетів та інших консультативно-дорадчих органів облдержадміністрації.
Впродовж кварталу
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8. Наради
з питань стану виконання програми соціальноекономічного та культурного розвитку і бюджету області, інших галузевих
програм.
Впродовж кварталу
9. Визначення рейтингових показників соціально-економічного та
культурного розвитку районів і міст обласного значення.
Впродовж кварталу
10. Участь у селекторних нарадах з питань соціально-економічного та
культурного розвитку, інших питань.
Впродовж кварталу
11.
Наради
з
керівниками
структурних
підрозділів
облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів
виконавчої влади, обласних організацій, головами райдержадміністрацій і
міськими головами міст обласного значення.
Впродовж кварталу
12. Виступи голови, першого заступника, заступників голови,
керівника апарату облдержадміністрації в засобах масової інформації.
Впродовж кварталу
13. Здійснення організаційних заходів щодо забезпечення візитів в
область вищих посадових осіб держави.
Впродовж кварталу
14. Прес-конференції голови облдержадміністрації для обласних ЗМІ.
Впродовж кварталу
15. Організація і проведення зустрічей голови облдержадміністрації з
депутатами обласної ради, громадськими активістами.
Впродовж кварталу
16. Обласні заходи у рамках проведення в Україні Європейського
тижня місцевої демократії.
Жовтень
17. Обласний конкурс «Краща бібліотека року».
Листопад
18. Обласний
«Дідух- 2015».

конкурс
Грудень

обрядів

новорічно-різдвяного

циклу
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VII. Проведення основних заходів державного
і загальнообласного значення
14.10.

День захисника України; 73-я річниця створення УПА

28.10.

71-а річниця визволення України від фашистських загарбників

01.11.

97-а річниця проголошення ЗУБР

21.11.

День Гідності та Свободи.

28.11.

День пам’яті жертв голодомору

06.12.

День Збройних Сил України

07.12.

День місцевого самоврядування

14.12.

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС

