УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВН А АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від

/2 .

______

м.Івано-Франківськ

№

92£_________

Про план роботи обласної
державної адміністрації на
перший квартал 2016 року
••

«

і

•••

1. Затвердити план роботи обласної державної адміністрації на перший
квартал 2016 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, керівникаJ апарату обласної
державної адміністрації відповідно до функціональних повноважень.

Голова обласної
державної адміністрації

Олег Гончарук
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ЗА ТВЕРДЖ ЕН О
розпорядження
облдержадміністрації
від 2J9. /2 .Л 9 /Г ________ № 3ZS

ПЛАН
роботи обласної державної адміністрації
на перш ий квар тал 2016 року
І. П итання для розгляду на засіданнях колегії
облдержадміністрації
№
№з
/п
1

Питання

Відповідальні
за підготовку

Готують

Доповідають

2

3

4

5

22 січня
1.

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

С. Басараб

І. Столярик

І. Столярик

2.

Про підсумки роботи
зі зверненнями
громадян в органах
виконавчої влади
області у II півріччі
2015 року.

В. Крецул

Л. Балкова

Л. Балкова

3.

Про хід виконання
регіональної цільової
програми заходів та
робіт у галузі
земельних відносин в
Івано-Франківській
області до 2020 року.

С. Басараб

Р. Копча

Р. Копча

з
В. Попович
І. Тукало
керівники
структурних
підрозділів
облдержадмі
ністрації

Л. Глушков
3. Томащук
H. Цимбаліста
I. Семанюк

Про підсумки
С. Басараб
виконання програми
І. Пасічняк
соціальноВ. Крецулекономічного та
культурного розвитку і
бюджету області за
2015 рік.

B. Попович
Г. Карп
C. Подошва
М. Савка
В. Ілійчук
Л. Бурдяк
Д. Романюк
В. Кімакович
М. Матейко
В. Федорак
І.Дебенко

В. Попович
Г. Карп

2.

Про стан виконання
розпорядження
обласної державної
адміністрації від
15.07.2014 року №430
«Про створення та
сприяння
функціонуванню
добровільної
пожежної охорони».

С. Басараб

В. Чернецький

В. Чернецький

3.

Про стан надання
субсидій на оплату
житлово-комунальних
послуг.

І. Пасічняк

JI. Бурдяк

Л. Бурдяк

4.

Звіт про роботу
начальника
управління молоді і
спорту
облдержадміністрації
Р. Микитюка.

І. Пасічняк

Р. Микитюк

Р. Микитюк

Звіти голів
Коломийської,
Косівської,
Рогатинської та
Тисменицької
районних державних
адміністрацій про
результати роботи у
2015 році.

В. Крецул

26 лютого

4

25 березня
1.

Про хід виконання
Указу Президента
України від
18.03.2015 року
№ 150/2015 «Про
додаткові заходи
щодо соціального
захисту учасників
антитерористичної
операції» з питань
соціального захисту
учасників АТО та
членів їх сімей.

І. Пасічняк

JI. Бурдяк
В. Веркалець

JI. Бурдяк

2.

Про стан виконання
розпорядження
обласної державної
адміністрації від
14.12.2015 року № 868
«Про хід виконання
Закону України «Про
добровільне
об’єднання
територіальних
громад».

І. Пасічняк
В. Крецул

В. Ілійчук

В. Ілійчук

II. Питання, що вноситимуться облдержадміністрацією
на розгляд обласної ради
1.

Про затвердження
С. Басараб
Комплексної цільової
соціальної програми
запобігання
виникненню
надзвичайних
ситуацій природного
і техногенного
характеру та
підвищення рівня
готовності аварійнорятувальної служби
Івано-Франківської
області до дій за
призначенням на
2016-2020 роки

В. Чернецький

В. Чернецький
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Про затвердження
звіту про виконання
обласного бюджету
за 2015 рік

С. Басараб

Г. Карп

Г. Карп

Про проект програми
соціальноекономічного та
культурного
розвитку області на
2016 рік

С. Басараб
І- Пасічняк

В. Попович

В. Попович

Про затвердження
розподілу коштів
бюджету розвитку
обласного бюджету
на 2016 рік

С. Басараб

Г. Карп

Г. Карп

Про затвердження
С. Басараб
переліків заходів
регіональних
програм, які
фінансуватимуться у
2016 році з обласного
бюджету

В. Ілійчук

В. Ілійчук

Про хід фінансування С. Басараб
у 2016 році
природоохоронних
заходів з обласного
фонду

Р. Гасимов

Р. Гасимов

Про затвердження
Порядку планування
та фінансування
природоохоронних
заходів з обласного
фонду

Р. Гасимов

Р. Гасимов

С. Басараб
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8.

Про припинення дії
рішення сесії
обласної ради від
30.09.2011 року
№245-9/2011 «Про
Порядок проведення
руслоочисних та
руслорегулювальних
робіт на річках
області»

С. Басараб

Р. Гасимов

Р. Гасимов

9.

Про затвердження
Єдиного
календарного плану
спортивних змагань
та навчальнотренувальних зборів
у 2016 році

І. Пасічняк

Р. Микитюк

Р. Микитюк

10. Про затвердження
регіональної цільової
програми
профілактики
правопорушень на
2016-2020 роки

С. Басараб

Т. Боринський

Т. Боринський

11. Про регіональну
цільову програму
реставрації пам’яток
містобудування та
архітектури
місцевого значення
Івано-Франківської
області на 2016-2020
роки

С. Басараб

В. Ілійчук

В. Ілійчук

12. Про регіональну
цільову програму
забезпечення
збереженості

В. Крецул

І. Гриник

І. Гриник

7

документів
Національного
архівного фонду в
Державному архіві
Івано-Франківської
області на 2016-2018
роки
13.

Про Регіональну
цільову програму
енергоефективності і
розвитку сфери
виробництва
енергоносіїв з
відновлюваних
джерел енергії
області на 2016-2020
роки

С. Басараб

С. Подошва

С. Подошва

14.

Про затвердження
Правил користування
маломірними
(малими) суднами на
водних об’єктах
Івано-Франківської
області

С. Басараб

С. Подошва

С. Подошва

15.

Про затвердження
Положення про
Обласний центр
соціальної
реабілітації дітейінвалідів

І. Пасічняк

JI. Бурдяк

JI. Бурдяк

16.

Про затвердження
розподілу коштів
обласного бюджету,
що спрямовуються на
будівництво,
реконструкцію,
ремонт та утримання
автомобільних доріг
загального
користування
(переліку об'єктів)

С. Басараб

В. Буджак

В. Буджак
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17.

Про затвердження
плану заходів з
відзначення в області
Року Івана Франка

І. Пасічняк

В. Федорак

В. Федорак

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
продовження
реконструкції
облмуздрамтеатру ім. І. Франка
Січень
В. Ілійчук, В. Федорак

та

Про реконструкцію Івано-Франківського
Д. Сочинського.
Лютий
В. Ілійчук, В. Федорак

капітального

музичного

ремонту

училища

ім.

Про проведення земельної реформи в області.
Лютий
Р. Копча
Про підсумки роботи агропромислового комплексу області у 2015 році та
стан готовності до проведення комплексу весняно-польових робіт.
Лютий
М. Савка
Про екологічну ситуацію на території Калуського гірничо-промислового
району.
Лютий
Р. Гасимов
Про дотримання місцевими органами влади вимог Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» та Бюджетного кодексу України під
час затвердження місцевих бюджетів.
Лютий
Г. Карп

9

Про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища у 2016 році.
Березень
Р. Гасимов
Про виконання комплексної регіональної цільової програми розвитку
водного господарства на період до 2021 року.
Березень
Р. Михайлюк
Про відшкодування коштів державним лісогосподарським підприємствам
за надання пільгових дров паливних учасникам антитерористичної операції.
Березень
О. Голубчак, JI. Бурдяк
Про хід виконання плану роботи облдержадміністрації на І квартал
2016 року.
Березень
JI. Хоптюк
У заступника голови облдержадміністрації
Про функціонування новоутворених об’єднаних територіальних громад.
Січень
B. Ілійчук
Про розробку цільової економічної програми енергоефективності і
розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії
області на 2015-2020 роки.
Січень-лютий
C. Подошва
Про роботу центрів надання адміністративних послуг.
Лютий
B. Попович
Про стан виконання у 2015 році ТзОВ «Скорзонера» зобов’язань
відповідно до концесійного договору цілісного майнового комплексу
«Міжнародний аеропорт Івано-Франківськ».
Лютий
C. Подошва
Про стан розрахунку комунальних підприємств за спожиті енергоносії.
Лютий
В. Ілійчук
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Про виконання Регіональної цільової програми розвитку малого та
середнього підприємництва в області на 2015-2016 роки.
Лютий
В. Попович
Про розробку містобудівної документації «Схеми планування території
Івано-Франківської області» в рамках регіональної цільової програми
містобудівного кадастру області на 2012-2016 роки.
Лютий
В. Ілійчук
Про моніторинг Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період
до 2020 року та плану заходів з її реалізації у 2015-2016 роках.
Березень
В. Попович
Про стан впровадження електронних державних закупівель у структурних
підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях та виконавчих
комітетах міських рад міст обласного значення.
Березень
B. Попович
Про роботу пасажирського транспорту.
Березень
C. Подошва
Про формування переліку інвестиційних програм та проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись у 2016 році за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку.
Березень
В. Ілійчук
Про хід виконання плану роботи облдержадміністрації на І квартал
2016 року.
Березень
І. Темник
Про стан виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та
інших соціальних виплат.
Щомісячно
Г. Карп
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У заступника голови облдержадміністрації
І. Пасічника
Про стан забезпечення житлом учасників антитерористичної операції.
Січень
JI. Бурдяк
Про роботу зі студентами-іноземцями, стан взаємодії з правоохоронними
органами та ректоратами вищих навчальних закладів щодо протидії нелегальній
міграції.
Січень
С. Саїв
Про організацію та проведення в області заходів до 202-ї річниці від дня
народження Т. Шевченка та Року Івана Франка у області.
Січень
В. Федорак
Про захист прав та інтересів дітей-сиріт та
батьківського піклування щодо забезпечення їх житлом.
Лютий
І. Ковалик

дітей,

позбавлених

Про стан надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.
Лютий
JI. Бурдяк
Про організацію та проведення ЗНО у 2016 році.
Березень
В. Кімакович
Про підсумки проведення III етапу олімпіад з базових дисциплін.
Березень
В. Кімакович
Про реалізацію Програми «Культура Івано-Франківщини на 2016-2020
роки».
Березень
В. Федорак
Про хід виконання плану роботи облдержадміністрації на І квартал
2016 року.
Березень
Г. Попадюк
Про стан ринку праці Івано-Франківської області.
Щомісячно
Г. Горбаль
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Про організацію та відзначення основних заходів загальнообласного
і державного значення:
- Різдво Христове;
- Хрещення Господнє;
- День Соборності України, 97-а річниця Злуки УНР та ЗУНР;
- 27-а річниця виводу військ з Афганістану;
- День пам’яті Героїв Небесної сотні.
Впродовж кварталу
І. Дебенко, В. Федорак, В. Кімакович
У керівника апарату облдержадміністрації
В. Крецула
Про підготовку щорічного звіту Президенту України щодо стану справ у
області.
Січень
І. Тукало
Про формування кадрового резерву для державної служби.
Січень
А. Мельничук
Про роботу з документами та стан виконавської дисципліни за підсумками
2015 року в апараті, структурних підрозділах облдержадміністрації та
територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади.
Лютий
0 . Щербатюк, М. Керська
Про
планування
роботи
облдержадміністрації.
Лютий
1. Тукало

моніторингової

Про подання декларацій осіб, уповноважених на
держави, у 2016 році.
Лютий
А. Мельничук, Т. Боринський

групи

апарату

виконання функцій

Про організацію проведення семінарів з керівниками апаратів
райдержадміністрацій, керуючих справами виконавчих комітетів міських рад
міст обласного значення та начальниками організаційних відділів апаратів
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного
значення.
Лютий
І. Тукало
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Про роботу з документами та стан виконавської дисципліни за підсумками
2015 року у райдержадміністраціях та виконавчих комітетах міських рад міст
обласного значення.
Березень
0 . Щербатюк, М. Керська
Про стан роботи із зверненнями громадян у райдержадміністраціях та
виконкомах міських рад міст обласного значення.
Березень
JI. Балкова
Про хід виконання плану роботи облдержадміністрації на І квартал
2016 року.
Березень
1. 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, пресконференції для ЗМІ).
Впродовж кварталу (за окремим планом)
В. Крецул, І. Тукало, керівники структурних
підрозділів облдержадміністрації
Надання
практичної
допомоги
кадровим
службам
апаратів
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного
значення та структурним підрозділам обласної державної адміністрації з питань:
- кадрової роботи, формування та ведення кадрової документації;
- оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;
- підвищення рівня їх професійної компетентності;
- подання державними службовцями декларацій про осіб, уповноважених
на виконання функцій держави, у 2016 році;
- формування документів щодо скерування державних службовців для
участі у конкурсному відборі на навчання у Національній академії
державного управління при Президентові України, її Львівському
регіональному інституті;
- формування структури, штатного розпису державного органу, органу
місцевого самоврядування, посадових інструкцій та порядок їх
затвердження;
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- складання звітності про кількісний та якісний склад державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та їх постійне
навчання;
- формування планів роботи з кадрами на 2016 рік;
- формування кадрового резерву для державної служби.
Лютий-березень
А. Мельничук
Надання методичної та консультативної допомоги виконавчому комітету
Бурштинської міської ради, управлінню екології та природних ресурсів
облдержадміністрації з питань удосконалення організації контролю за
виконанням документів.
Лютий-березень
М. Керська
Надання методичної, консультативної та практичної допомоги органам
місцевого самоврядування з питань готовності до дій за призначенням під час
повені, паводку, льодоходу.
Лютий-березень (за окремим планом)
І. Оксентюк
Надання методичної,
консультативної та
практичної допомоги
управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій, керівникам і
спеціалістам агроформувань з питань організації підготовки і проведення
комплексу весняно-польових робіт.
Лютий-березень (за окремим планом)
М. Савка
Надання методичної та консультативної допомоги архівному відділу
Верховинської райдержадміністрації.
Березень
І. Гриник
Надання практичної і методичної допомоги службам у справах дітей
Коломийської, Богородчанської та Косівської райдержадміністрацій з питань
попередження дитячої бездоглядності і безпритульності, захисту їх прав та
інтересів, розвитку сімейних форм виховання дітей.
Січень-березень
І. Ковалик
Надання головним державним експертом з умов праці практичної та
методичної допомоги експертам з .умов праці структурних підрозділів
райдержадміністрацій і виконкомам міських рад міст обласного значення з
питань соціального захисту населення.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
JI. Бурдяк
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Вивчення роботи і надання практичної та методичної допомоги
структурним підрозділам облдержадміністрації з питань стану підготовки
наказів та інших нормативних документів на предмет відповідності їх чинному
законодавству.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
Т. Боринський
Надання допомоги господарствам області з питань охорони праці,
пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
М. Савка, В. Чернецький
Надання методичної, консультативної і практичної допомоги управлінню з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, управлінню культури,
національностей та релігій облдержадміністрації.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
0 . Щербатюк
Вивчення роботи і надання практичної та методичної допомоги
райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення,
департаменту
будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування та архітектури облдержадміністрації, Державному архіву
області, управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації
з питань організації роботи зі зверненнями громадян.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
JI. Балкова
Надання методичної та консультативної допомоги районним відділам
ведення Державного реєстру виборців щодо питань комплексу робіт з
періодичного поновлення персональних та ідентифікаційних даних у базі даних
Державного реєстру виборців.
Щомісяця
1. Владика
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
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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 (за окремим планом)
В. Кімакович
Надання організаційної і методичної допомоги райдержадміністраціям та
виконкомам міських рад міст обласного значення з питань організації
здійснення інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.
Впродовж кварталу
І. Дебенко
Надання організаційної і методичної допомоги райдержадміністраціям та
виконкомам міських рад міст обласного значення з питань реалізації
законодавства України щодо умов праці та соціального захисту населення.
Впродовж кварталу
JI. Бурдяк
V. Перелік питань для навчання працівників обласної,
районних державних адміністрацій,
виконкомів міських рад міст обласного значення
Семінар-навчання працівників апарату облдержадміністрації з питань
подання державними службовцями декларацій про доходи осіб, уповноважених
на виконання функцій держави, у 2016 році.
Січень
A. Мельничук
Семінар-навчання відповідальних працівників райдержадміністрацій та
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення з питань
удосконалення роботи зі зверненнями громадян.
Лютий
JI. Балкова
Семінари-навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності
керівників та працівників підвідомчих установ освіти.
Лютий-березень
B. Кімакович
Семінари-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
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Навчання-семінари працівників райдержадміністрацій, виконкомів міських
рад міст обласного значення з питань налагодження взаємодії з громадськістю та
органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, реалізацій Стратегії
державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства
Впродовж кварталу (за окремим планом)
І. Дебенко
Семінари-навчання
працівників
райдержадміністрацій,
виконкомів
міських рад міст обласного значення, представників органів місцевого
самоврядування щодо утворення та функціонування об’єднаних територіальних
громад.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
В. Ілійчук, І. Тукало
Навчання-семінари працівників райдержадміністрацій і виконкомів
міських рад міст обласного значення з питань формування та реалізації
антикорупційної політики.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
Б. Волошинський, Т. Боринський
Навчання-семінари працівників райдержадміністрацій і виконкомів
міських рад міст обласного значення з питань оформлення службових
документів.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
0 . Щербатюк
Наради-семінари, навчання з керівниками апаратів райдержадміністрацій,
керуючими справами міських рад міст обласного значення, начальниками
організаційних відділів апаратів райдержадміністрацій, виконкомів міських рад
міст обласного значення з питань удосконалення форм і методів організаційномасової роботи.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
1. Тукало
Наради-семінари спеціалістів структурних підрозділів з питань
соціального захисту населення райдержадміністрацій і виконкомів міських рад
міст обласного значення щодо питань дотримання законодавства України про
працю та соціальний захист населення, надання соціальних послуг, бюджетного
законодавства.
Впродовж кварталу (за окремим планом)
Л. Бурдяк
Проведення
виїзних
днів
моніторингової
групи
апарату
облдержадміністрації щодо діяльності органів виконавчої влади на місцях та
взаємодії з органами місцевого самоврядування .
Впродовж кварталу (за окремим планом)
І. Тукало
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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)
В. Крецул, І. Тукало, Б. Волошинський
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 області 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 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 рад, засіданнях їх виконавчих
органів, проведенні обласних та районних нарад-семінарів з питань роботи
органів державної виконавчої влади і‘ місцевого самоврядування, соціальноекономічного 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 облдержадміністрації.
Впродовж кварталу
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7. Засідання колегій, громадських рад, комісій, робочих груп, комітетів та
інших консультативно-дорадчих органів облдержадміністрації.
Впродовж кварталу
8. Наради з питань стану виконання програми соціально-економічного та
культурного розвитку і бюджету області, інших галузевих програм.
Впродовж кварталу
9. Визначення рейтингових показників соціально-економічного
культурного розвитку районів і міст обласного значення.
Впродовж кварталу

та

10. Участь голови облдержадміністрації та його заступників 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. Прес-конференції голови облдержадміністрації для обласних ЗМІ.
Впродовж кварталу
14. Здійснення організаційних заходів щодо забезпеченім візитів в область
вищих посадових осіб держави.
Впродовж кварталу
15. Підготовка щорічного звіту про діяльність облдержадміністрації щодо
соціально-економічного розвитку області у 2015 році.
Січень
16. Міський фестиваль «Різдво у Франківську».
Січень
17. Обласне свято народної творчості «Розколяда».
Січень
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18. VI (заключний) етап Міжнародного конкурсу з української мови імені
Петра Яцика.
Січень
19. VI (заключний) етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
Січень
20. Обласний етап Всеукраїнського
«Об’єднаймося, брати мої».
Січень-лютий

конкурсу

учнівської творчості

21. Всеукраїнські змагання зі стрибків на лижах з трампліна на «Кубок
Гуцульщини».
Лютий
22. Обласний етап Всеукраїнського
конкурсу-захисту
дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України.
Лютий-березень

науково-

23. Міжнародний турнір з спортивної гімнастики «Зірки Прикарпаття».
Березень

VII. Проведення основних заходів загальнообласного
і державного значення
01.01.

Новий 2016 рік

07.01.

Різдво Христове

19.01.

-

Хрещення Г осподнє

22.01.

День Соборності України, 97-а річниця Злуки УНР та ЗУНР

15.02.

27-а річниця виводу військ з Афганістану

21.02

День пам’яті Героїв Небесної сотні

08.03.

Міжнародний жіночий день

09.03.

202-а річниця від дня народження Т. Г. Шевченка

