
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови 
районної державної адміністрації
від ______________ №__________ 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ  ПЛАН  РОБОТИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  НА 2022 РІК

№ З  М  І  С  Т           З  А  Х  О  Д  У
Термін

виконання
Відповідальні
виконавці

1 2 3 4
І. ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Засідання колегії районної державної адміністрації з порядком денним:
1.1. Про стан військового обліку на території Тернопільського району у 2021 році 

та завдання щодо його покращення у 2022 році.
Січень Сектор  з питань цивільного захисту та 

оборонної роботи
1.2. Про організацію роботи із зверненнями громадян та їх особистого прийому у 

2021 році
Січень Відділ загального діловодства та 

контролю апарату
1.3. Про перспективний план роботи районної державної адміністрації на 2022 рік. Січень Відділ забезпечення взаємодії з органами 

місцевого самоврядування
1.4. Про виконання бюджету Тернопільського району та районного бюджету за 

2021 рік
Лютий Фінансовий відділ

1.5. Про стан оповіщення  населення Тернопільського району при виникненні 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та завдання 
щодо організації оповіщення на 2022 рік

Лютий Сектор  з питань цивільного захисту та 
оборонної роботи

1.6. Про підсумки виконання основних заходів цивільного захисту 
Тернопільського району у 2021 році та визначення основних завдань у сфері 
цивільного захисту на 2022 рік

Лютий Сектор  з питань цивільного захисту та 
оборонної роботи

1.7. Про діяльність центрів надання адміністративних послуг в об’єднаних 
територіальних громадах району

Березень Відділ цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації та 
організації діяльності центрів надання 
адміністративних послуг



1.8. Про організацію нормованого забезпечення населення в особливий період Березень Сектор мобілізаційної та режимно-
секретної роботи

1.9. Про стан дотримання  антикорупційного законодавства Березень Сектор  мобілізаційної та режимно-
секретної роботи

1.10. Про стан вакцинації населення, забезпечення кисневими концентраторами, 
альтернативними джерелами електроенергії та наповненість ковідних ліжко-
місць закладів охорони здоров’я Тернопільського району в І кварталі 2022 
року

Березень Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

1.11. Про стан кадрової роботи в районній державній адміністрації. Квітень Відділ управління персоналом

1.12. Про стан взаємодії Тернопільської районної державної адміністрації з 
об’єднаними територіальними громадами Тернопільського району

Квітень Відділ забезпечення взаємодії з 
органами місцевого самоврядування

1.13. Про виконання бюджету Тернопільського району та районного бюджету за 
перший квартал 2022 року

Квітень Фінансовий відділ

1.14. Про стан розгляду звернень громадян в управлінні соціального захисту 
населення районної державної адміністрації.

Травень Відділ загального діловодства та 
контролю, управління соціального 
захисту населення

1.15. Про фінансову підтримку виробників сільськогосподарської продукції Травень Відділ економіки та агропромислового 
розвитку

1.16. Про організацію роботи та проблемні питання відділу містобудування та 
архітектури районної державної адміністрації

Травень Відділ  містобудування та архітектури

1.17. Про стан передачі майна з державної власності до комунальної власності 
об’єднаних територіальних громад

Травень Відділ цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації та 
організації діяльності центрів надання 
адміністративних послуг

1.18. Про трансформацію Центрів  надання адміністративних послуг в Дія Центри із 
комплексом усіх необхідних послуг для громадян

Червень Відділ цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації та 
організації діяльності центрів

1.19. Про проведення моніторингу і оцінку результативності виконання Стратегії 
розвитку Тернопільського району

Червень Відділ економіки та агропромислового 
розвитку

1.20. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Червень Служба у справах дітей

1.21. Про стан вакцинації населення, забезпечення кисневими концентраторами, 
альтернативними джерелами електроенергії та наповненість ковідних ліжко-

Березень Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту



місць закладів охорони здоров’я Тернопільського району в ІІ кварталі 2022 
року

1.22. Про стан призначення і виплати субсидій та пільг на житлово-комунальні 
послуги

Липень Управління соціального захисту 
населення

1.23. Про виконання бюджету Тернопільського району та районного бюджету за 
перше півріччя 2022 року

Липень Фінансовий відділ

1.24. Про забезпечення виконання заходів з профілактики правопорушень та 
боротьби зі злочинністю на території району, протидії проявам корупції в І 
півріччі 2022 року.

Липень Сектор мобілізаційної та режимно-
секретної роботи

1.25. Про підсумки роботи господарського комплексу району у І півріччі 2022 року Серпень Відділ економіки та агропромислового 
розвитку, відділ інфраструктури, 
житлово-комунального господарства та 
екології

1.26. Про стан виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади 
виконкомами міських, селищних, сільських рад у І півріччі 2022 року

Серпень Відділ забезпечення взаємодії з 
органами місцевого самоврядування

1.27. Про стан виплати заробітної плати та ринку праці району Серпень Відділ економіки та агропромислового 
розвитку

1.28. Про підготовку господарського комплексу та соціальної інфраструктури 
району до роботи в осінньо-зимовий період 2022 -2023 років

Вересень Відділ інфраструктури, житлово-
комунального господарства та екології

1.29. Про стан підготовки закладів освіти району до нового 2022/2023 навчального 
року 

Вересень Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

1.30. Про стан  виконання Програми охорони навколишнього природного 
середовища Тернопільської області

Вересень Відділ інфраструктури, житлово-
комунального господарства та екології

1.31. Про стан вакцинації населення, забезпечення кисневими концентраторами, 
альтернативними джерелами електроенергії та наповненість ковідних ліжко-
місць закладів охорони здоров’я Тернопільського району в ІІІ кварталі 2022 
року

Березень Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

1.32. Про виконання бюджету Тернопільського району та районного бюджету за 
дев’ять місяців 2022 року.

Жовтень Фінансове управління

1.33. Про створення та розвиток сільськогосподарських кооперативів на території 
району

Жовтень Відділ економіки та агропромислового 
розвитку

1.34. Про координацію діяльності органів виконавчої влади та взаємодію з 
громадськістю з питань здійснення контролю у сфері охорони довкілля

Жовтень Відділ інфраструктури, житлово-
комунального господарства та екології



1.35. Про роботу управління соціального захисту населення за 9 місяців 2022 року. Листопад Управління соціального захисту 
населення

1.36. Про забезпечення належного поводження з побутовими відходами у 2022 році Листопад Відділ інфраструктури, житлово-
комунального господарства та екології

1.37. Про організацію роботи зі здійснення шефства над військовими частинами 
Збройних Сил України

Листопад Сектор  з питань цивільного захисту та 
оборонної роботи

1.38. Про роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів 
місцевого самоврядування щодо посилення виконавської дисципліни, 
реалізації завдань, визначених нормативно-правовими актами Президента 
України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами голів 
обласної та районної державних адміністрацій.

Грудень Відділ загального діловодства та 
контролю 

1.39. Про стан вакцинації населення, забезпечення кисневими концентраторами, 
альтернативними джерелами електроенергії та наповненість ковідних ліжко-
місць закладів охорони здоров’я Тернопільського району в ІV кварталі 2022 
року

Березень Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

1.40. Про стан виконання Плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації у 
Тернопільській області Національної стратегії із створення безбар’єрного 
простору в Україні на період до 2030 року

Грудень Відділи забезпечення взаємодії з 
органами місцевого самоврядування, з 
питань освіти, охорони здоров’я, 
культури та спорту, інфраструктури, 
житлово-комунального господарства та 
екології, сектор  з питань цивільного 
захисту та оборонної роботи, цифрового 
розвитку, цифрових трансформацій і 
цифровізації та організації діяльності 
центрів

1.41. Про перспективний план роботи районної державної адміністрації на 2023 рік Грудень Відділ забезпечення взаємодії з 
органами місцевого самоврядування

ІІ.  ВІДЗНАЧЕННЯ ПАМ’ЯТНИХ ДАТ, ЗАХОДИ ЗАГАЛЬНО-РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
2.1. Відзначення 113-ї річниці від дня народження Степана Бандери 01 січня Відділ з питань освіти, охорони здоров’я, 

культури та спорту
2.2. Відзначення 110-ї річниці від дня народження Ярослава Стецька 19 січня Відділу з питань освіти, охорони 

здоров’я, культури та спорту
2.3. Відзначення Дня Соборності України 22 січня Відділ з питань освіти, охорони 



здоров’я, культури та спорту
2.4. Відзначення 104-ї річниці подвигу героїв бою під Крутами 29 січня Відділ з питань освіти, охорони 

здоров’я, культури та спорту
2.5. Відзначення 33-ї річниці виведення військ з Афганістану 15 

лютого
Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

2.6. Відзначення річниці пам’яті Небесної сотні 20 
лютого

Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

2.7. Відзначення Міжнародного дня рідної мови 21 
лютого

Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

2.8. Відзначення 208-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка 9 березня Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

2.9. Відзначення Дня українського добровольця 14 
березня

Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

2.10. Відзначення 36-ї річниці Чорнобильської трагедії 26 квітня Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

2.11. Районна  державно-громадська операція “Діти Тернопільщини проти 
насильства, бездоглядності  за духовність та сімейну злагоду”

квітень-
травень

Служба у справах дітей  спільно з 
органами місцевого самоврядування

2.12. Відзначення Дня пам’яті та примирення
                 

08 травня Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

2.13. Відзначення Дня Матері 08 травня Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

2.14. Відзначення Дня Європи в Україні 21 травня Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

2.15. Заходи з вшанування героїв національно-визвольної боротьби українського 
народу. День Героя

23 травня Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

2.16. Відзначення свята Останнього дзвінка 27 травня Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

2.17. Відзначення Міжнародного Дня захисту дітей 01 червня Служба у справах дітей

2.19.
.

Відзначення Дня Молоді                                                         26 червня Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту



2.20. Відзначення 26-ї річниці з дня прийняття Конституції України 28 червня Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

2.21. Відзначення 32-ї річниці проголошення Декларації про державний суверенітет 
України 

16 липня Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

2.22. Урочисті заходи присвячені 31-й річниці Незалежності України, Дню 
Державного Прапора України                                     

23-24
серпня

Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

2.23. Відзначення свята  Першого дзвінка      01 
вересня

Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

2.24. Відзначення 150-ї річниці від дня народження С.Крушельницької              
    

23 вересня Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

2.25. Відзначення Дня усиновлення 30 вересня Служба у справах дітей спільно з 
органами місцевого самоврядування

2.26. Відзначення Дня працівників освіти 02 жовтня Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

2.27. Заходи до Дня Захисника України, Дня українського козацтва, та 80-річниці 
утворення УПА                                                                  

14 
жовтня

Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

2.28. Відзначення Дня працівника соціальної сфери 04 
листопад

а

Служба у справах дітей

2.29. Відзначення Всеукраїнського Дня працівників культури та  майстрів 
народного мистецтва;          

09 
листопада

Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

2.30. Відзначення  104-ї річниці утворення ЗУНР                 13 
листопад

а

Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

2.31. Відзначення 9-ї річниці Революції Гідності       21 
листопад

а

Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

2.32. Заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій  в Україні                  27 
листопад

а

Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

2.33. Відзначення 31-ї річниці Всеукраїнського референдуму 01 грудня Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

2.34. Відзначення Дня Збройних Сил України                                  06 грудня Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту



2.35. Відзначення Дня  святого Миколая, новорічних  і  різдвяних свят                                                            грудень Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

ІІІ. ЗАХОДИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
3.1. Районна спеціальна тимчасова комісія з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати, страхових  внесків до Пенсійного фонду України та 
обов’язкових платежів до державного та місцевого бюджетів

Останній 
четвер 
місяця

Відділ економіки та агропромислового 
розвитку

3.2. Засідання комісії з ПТЕБ та НС При 
потребі

Сектор з питань цивільного захисту та 
оборонної роботи

3.3. Засідання комісії у справах альтернативної (невійськової) служби з питань 
направлення на проходження на альтернативну (невійськову) службу громадян 

По мірі 
надходжен

ня заяв

Сектор з питань цивільного захисту та 
оборонної роботи 

3.4. Комісія по встановленню статусу учасника війни По мірі 
надходження 

заяв

Управління соціального захисту 
населення

3.5. Комісія по наданню одноразової допомоги інвалідам та непрацюючим 
малозабезпеченим особам в районі за рахунок коштів державного бюджету

По мірі 
надходжен

ня заяв

Управління соціального захисту 
населення

3.6. Комісія по призначенню (відновленню) соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам на виконання розпорядження голови районної державної 
адміністрації від 30 червня 2016р. №210-од “Про створення комісії по 
призначенню (відновленню) соціальних виплат внутрішньо переміщеним 
особам”

По мірі 
надходженн

я за

Управління соціального захисту 
населення

3.7. Нарада з уповноваженими особами міських, селищних та сільських рад щодо 
змін в призначенні допомог та субсидій на житлово-комунальні послуги, 
роботи програмного комплексу “Соціальна громада”|

Квітень 
2022 року
Жовтень 
2022 року

Управління соціального захисту 
населення

3.8. Районна державно-громадська операція “Діти вулиці. Вокзал” лютий-
березень

Служба у справах дітей  спільно з 
органами місцевого самоврядування

3.9. Місячник “Діти в Україні мають права” (до Міжнародного Дня захисту прав 
дитини)

травень-
червень

Служба у справах дітей  спільно з 
органами місцевого самоврядування

3.10. Районна  державно-громадська операція “Літо-2022” червень-
серпень

Служба у справах дітей  спільно з 
органами місцевого самоврядування

3.11. Комісія з питань захисту прав дитини 1 раз на 
місяць 

(останній 
четвер 

місяця) або 

Служба у справах дітей



за потребою

3.12. Здійснення перевірки делегованих повноважень виконавчих комітетів міських, 
селищних, сільських рад району

Згідно 
графіку

Члени робочої групи для проведення 
комплексних перевірок щодо виконання 
виконавчими комітетами міських, 
селищних та сільських рад делегованих 
повноважень органів виконавчої влади

3.13. Засідання експертної комісії При 
потребі

Архівний відділ

3.14. Здійснення виїзних перевірок об’єктів, які фінансуються за рахунок субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів 
надання адміністративних послуг відповідно до плану-графіка проведення 
перевірок із фотофіксацію стану реалізації проєктів та заповнення чек-листів

Січень 
2022

Відділ цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації та 
організації діяльності центрів надання 
адміністративних послуг

3.15. Районна державно-громадська операція “Підліток. Зима. Канікули” січень 
2022 року

Служба у справах дітей  спільно з 
органами місцевого самоврядування

3.16. Здійснення виїзних перевірок, моніторингових візитів, консультаційних 
зустрічей з представниками територіальних громад з питань, які стосуються 
покращення системи надання адміністративних послуг, або цифрового 
розвитку громад

Протягом 
року

Відділ цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації та 
організації діяльності центрів надання 
адміністративних послуг

3.17. Тижні пропаганди правових знань остання 
декада 
квітня, 

листопад
а

Служба у справах дітей  спільно з 
органами місцевого самоврядування

3.18. Місячник пропаганди основних положень Конвенції ООН про права дитини 
(до річниці з часу прийняття Конвенції ООН “Про права дитини”) 

листопад Служба у справах дітей  спільно з 
органами місцевого самоврядування

3.19. Районний рейд “Урок” вересень-
грудень

Служба у справах дітей  спільно з 
органами місцевого самоврядування

3.20. Заходи щодо організації та проведення свята Св. Миколая, новорічних і 
різдвяних свят для дітей з числа соціальних категорій

грудень Служба у справах дітей  спільно з 
органами місцевого самоврядування

3.21. Участь у спортивно-масових заходах району    Згідно 
календар
я заходів

Відділ з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту

ІУ. ПЕРЕЛІК РОЗПОРЯДЧИХ ДОКУМЕНТІВ ГОЛІВ ОБЛАСНОЇ ТА РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНИХ             
АДМІНІСТРАЦІЙ, ХІД ВИКОНАННЯ ЯКИХ РОЗГЛЯДАТИМЕТЬСЯ В ПОРЯДКУ  КОНТРОЛЮ



4.1. Розпорядчі документи голови обласної державної адміністрації
4.1.1 Розпорядження від 13 лютого 2008 року №103-од «Про організацію виконання 

Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про 
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування»

Щокварт
алу до 15 

числа

Мікітіна С.М.

4.1.2 Розпорядження від 12 березня 2018 року №181-од «Про забезпечення 
належного поводження з твердими побутовими відходами»

Щокварт
алу до 15 

числа

Ференц Е.М.,  Андрушків Б.Б.

4.1.3 Розпорядження від 30 травня 2019 року №331-од «Про комплекс заходів щодо 
відновлення функціонування захисних споруд цивільного захисту за 
призначенням на території області»

Щокварт
алу до 3 

числа 
наступно
го місяця

Ференц Е.М.,  Сало В.Д.

4.1.4 Розпорядження від 31 жовтня  2019 року №706-од «Про забезпечення прав та 
законних інтересів дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, 
розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей»

Щокварт
алу до 15 

числа

Михайлів М.П., Романцов О.С.

4.1.5 Розпорядження №6/01.02-01 від 08.01.2020 «Про організацію виконання 
обласної програми вшанування українців, постраждалих у ХХ столітті 
внаслідок окупаційних режимів, Героїв Небесної Сотні, учасників 
Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил у ХХІ столітті на 
2020-2022 роки» 

Щорічний
31.01.2022

Михайлів М.П., Галич Г.М., 
Мельник В.Л. 

4.1.6 Розпорядження №11/01.02-03 від 14.02.2020 «Про координацію діяльності 
органів виконавчої влади області та взаємодію з громадськістю з питань 
здійснення контролю у сфері охорони довкілля та використання природних 
ресурсів»

Щорічний
10.01.2022

Ференц Е.М.,  Андрушків Б.Б.

4.1.7 Розпорядження №159/01.02-01 від 10.03.2020 «Про план заходів з реалізації в 
області у 2020 році Національної стратегії реформування системи юстиції 
щодо дітей на період до 2023 року»

Щокварт
алу 

до 10 
числа 

Михайлів М.П., Романцов О.С.

4.1.8 Розпорядження № 655/01.02-01 від 13.11.2020 «Про план заходів з реалізації в 
області IІ етапу Національної стратегії реформування системи інституційного 
догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки»

лютий Михайлів М.П., Романцов О.С.



4.1.9 Розпорядження № 790/01.02-01 від 22.12.2020 «Про організацію проведення 
щокварталу моніторингу та оцінки ефективності діяльності голови обласної 
державної адміністрації»

Щокварта
лу

Ференц Е.М., Мікітіна С.М.,
 Андрушків Б.Б.

4.1.10 Розпорядження №794/01.02-01 від 24.12.2020 «Про внесення змін до 
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08 липня 2020 
року № 400/01.02-01»

Щокварта
лу до 05 

числа

Ференц Е.М., Миськів А.Є.

4.1.11 Розпорядження №19/01.02-01 від 13.01.2021 «Про затвердження плану 
основних заходів цивільного захисту Тернопільської області на 2021 рік»

До 15 
січня

Ференц Е.М., Сало В.Д.

4.1.12 Доручення №2/01.02-03 від 18.01.2021 «Про утворення робочої групи зі 
сприяння діяльності органам місцевого самоврядування з питань соціального 
захисту населення та захисту прав дітей»

Щокварта
лу до 10 

числа

Михайлів М.П., Романцов О.С.

4.1.13 Розпорядження №62/01.02-01 від 28.01.2021 «Про забезпечення соціально-
правового захисту дітей, профілактики правопорушень та злочинності у 
дитячому середовищі»

Щокварта
лу 

Михайлів М.П., Романцов О.С.

4.1.14 Доручення № 86/01.02-01 від 09.02.2021 «Про проведення моніторингу і 
оцінки результативності виконання стратегії розвитку Тернопільської області 
на 2021–2027 роки та плану заходів з її реалізації  у 2021–2023 роках»

Щокварта
лу

Ференц Е.М., Футорський І.О.

4.1.15 Розпорядження  №110/01.02-01 від 19.02. 2021 «Про організацію виконання 
програми охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській 
області на 2021–2027  роки»

Щопівріч
ний

10.01.2022

Ференц Е.М.,  Андрушків Б.Б.

4.1.16 Розпорядження №154/01.02-01 від 02.03.2021 «Про проєкт обласної 
комплексної програми енергоефективності  та енергозбереження на 2021-2024 
рок»

Щопівріч
ний
10.01.2022 

Ференц Е.М.,  Андрушків Б.Б.

4.1.17 Розпорядження №231/01.02-01 від 31.03.2021 «Про фінансову підтримку 
виробників сільськогосподарської продукції з державного та обласного 
бюджетів у 2020 році та основні напрями підтримки сільського господарства 
області на 2021 рік»

Щокварта
лу 

до 15 
числа

Ференц Е.М., Футорський І.О.

4.1.18 Розпорядження № 251/01.02-01 від 07.04.2021 «Про організацію виконання 
програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської 
області на 2021 рік»

Щокварта
лу 

до 15 
числа 

Ференц Е.М., Мікітіна С.М., 
Футорський І.О., Мельник В.Л.

4.1.19 Розпорядження №279/01.02-01 від 16.04.2021 «Про здійснення шефства над 
військовими частинами та місцевими органами військового управління 

Щокварта
лу

Ференц Е.М., Сало В.Д.



області»
4.1.20 Розпорядження №306/01.02-01 від 29.04.2021 «Про стан соціально-

економічного розвитку області в І кварталі 2021 року»
Щомісячн

ий 
Ференц Е.М., Футорський І. О., 

Гладка Г.Я.

4.1.21 Розпорядження № 340/01.02-01 від 21.05.2021 «Про забезпечення в області 
контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення»

щочетверг
а

Ференц Е.М., Футорський І.О.

4.1.22 Розпорядження  №374/01.02-01 від 13.06.2021 «Про організацію виконання 
програми зі створення безбар’єрного простору в Тернопільській області  на 
2021–2025 роки»

Щопіврічн
ий

15.01.2022

Ференц Е.М.,  Габрик А.В.

4.1.23 Розпорядження №560/01.02-01 від 10.09.2021 «Про внесення змін до 
розпорядження голови обласної державної адміністрації  від 22 грудня 2020 
року № 790/01.02-01»  

Щокварта
лу

Ференц Е.М., Михайлів М.П., 
Михальчишин М.С.,  Мікітіна С.М.,

Андрушків Б.Б.
Футорський І.О.

Габрик А.В.
4.1.24 Розпорядження №413/01.02-01 від 29.06.2021 «Про план роботи на 2021-2023 

роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 
роки»

лютий Ференц Е.М., Футорський І.О.

4.1.25 Розпорядження №601/01.02-01 від 03.10.2021 «Про проєкт програми охорони 
та підвищення родючості ѓрунтівТернопільської області на 2021-2023 роки»  

Щопіврічни
й

20.01.2022

Ференц Е.М., Андрушків Б.Б.,
Футорський І. О.

4.1.26 Розпорядження № 608/01.02-01 від 07.10.2021 «Про динаміку соціально-
економічного розвитку області»

щомісячний Ференц Е.М., Футорський І.О.

4.1.27 Розпорядження №652/01.02-01 від 27.10.2021 «Про затвердження плану 
заходів з покращення розвитку сфери надання адміністративних послуг в 
області» 

Щомісячни
й

15.01.2022

Ференц Е.М.,  Гладка Г. Я.

4.1.28 Розпорядження №654/01.02-01 від 27.10.2021 «Про створення і розвиток 
сільськогосподарських кооперативів та фінансову підтримку з державного та 
обласного бюджетів»

Щопіврічни
й

10.01.2022

Ференц Е.М., Михайлів М.П., 
Футорський І.О.

4.1.29 Розпорядження №655/01.02-01 від  27.10.2021 «Про підсумки роботи із 
зверненнями громадян, що надійшли  до облдержадміністрації упродовж 9 
місяців  2021 року»

До 
05.01.2022

Мікітіна С.М.

4.1.30 Розпорядження  №660/01.02-01 від 29.10.2021 «Про затвердження плану 
заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації в області Національної стратегії із До 

Ференц Е.М., Михайлів М.П., 
Романцов О.С., Михальчишин М. С., 



створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» 05.01.2022 Мікітіна С. М., Габрик А В
4.1.31 Розпорядження №701/01.02-01 від 19.11.2021 «Про внесення змін до 

Антикорупційної програми обласної державної адміністрації на 2020-2022 
роки»

березень Ференц Е.М., Миськів А.Є.

4.1.32 Розпорядження №722/01.02-01 від 26.11.2021 «Про організацію та проведення 
в області свята Миколая, новорічних і різдвяних свят для дітей та юнацтва»

До 
01.02.2021

Михайлів М.П., Романцов О.С.

4.2. Розпорядчі документи голови районної державної адміністрації
4.2.1 Доручення від 04 листопада 2014 р.  №97 «Щодо соціальної підтримки сімей 

військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, працівників, які 
беруть участь в антитерористичній операції»

Щомісяц
я до 05 
числа

Михайлів М.П., Мельник В.Л.

4.2.2 Розпорядження від 29 січня  2021 р. №13 «Про затвердження плану основних 
заходів цивільного захисту Тернопільського району на 2021 рік»

січень Ференц Е.М., Сало В.Д.

4.2.3 Розпорядження від 08 травня  2020 р. №143-од Про план заходів з реалізації в 
районі у 2020 році Національної стратегії реформування системи юстиції щодо 
дітей на період до 2023 року»

щокварта
льно

Михайлів М.П., Романцов О.С.

4.2.4 Розпорядження від 02 червня 2021 р. №189 «Про забезпечення в районі 
контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення»

щочетвер
га

Ференц Е.М., Футорський І.О.

4.2.5 Розпорядження від 23 липня 2021 р. №237 «Про план роботи на 2021-2023 
роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 
роки»

лютий Ференц Е.М., Футорський І.О.

4.2.6 Розпорядження від 01 листопада 2021 р. № 321 «Про затвердження плану 
заходів з покращення розвитку сфери надання адміністративних послуг в 
районі»

щомісяця Ференц Е.М.,  Гладка Г.Я.

У. РОБОТА З КАДРАМИ
5.1. Наради-семінари з працівниками органів місцевого самоврядування                 

(за окремим графіком).
Щокварт

алу
Відділ забезпечення взаємодії з 
органами місцевого самоврядування

5.2. Проведення та узагальнення результатів оцінювання державних
службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" І "В" в 
районній державній адміністрації.

ІУ 
квартал

Відділ

5.3. Проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби. Протягом 
року

       



Тимчасово виконувач обов’язків 
керівника апарату  адміністрації                                   Світлана МІКІТІНА                                                                                                             

Людмила ГРОНСЬКА


