2
Продовження додатка
1

6.

2

3

дітей», «Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування»
Про клопотання щодо нагородження З метою виконання постанови Кабінету
Почесними
грамотами
Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 року
Міністрів України
№728 «Про почесну грамоту Кабінету
Міністрів України» (зі змінами)

4

5

За
необхідності

Дробко І. О.

2. Наради, прес-конференції за участю голови обласної державної адміністрації
7.

8.

9.

Наради з заступниками голови,
керівниками структурних підрозділів
обласної
державної
адміністрації,
територіальних органів міністерств та
інших центральних органів виконавчої
влади
Прес-конференції голови обласної
державної адміністрації з актуальних
питань життєдіяльності області

З метою виконання
Регламенту обласної
державної адміністрації

Щотижня

Філатова Н. О.

З метою інформування громадськості щодо
діяльності керівництва обласної державної
адміністрації
з
актуальних
питань
життєдіяльності Чернівецької області
Наради
про
стан
додержання З метою дотримання правопорядку в області
законності
та
правопорядку,
конституційних прав і свобод людини
в області

Щомісяця

Білек О. В.

За потреби

Ткач М. М.

3. Засідання комітетів (рад) при голові обласної державної адміністрації
10.

Засідання робочої групи з питань
захисту
професійної
діяльності
журналістів та свободи слова при
обласній державній адміністрації

З
метою
координації
заходів
щодо
забезпечення захисту професійної діяльності
журналістів та свободи слова, додержання
законодавства України та європейських
стандартів у сфері свободи слова

Липень

Білек О. В.

6

3
Продовження додатка
1
11.

12.

2

3

4

Засідання постійно діючої комісії з З метою виконання Указу Президента України
Щомісяця
питань розгляду звернень громадян
від 07 лютого 2008 року №109 «Про
першочергові заходи щодо
забезпечення
реалізації та гарантування конституційного
права на звернення до органів державної влади
та органів місцевого самоврядування»
Засідання
Інвестиційної
ради
у З метою сприяння залученню вітчизняних та За зверненням
Чернівецькій області
іноземних інвестицій в економіку області,
інвестора
поліпшення умов для діяльності суб’єктів
інвестиційної діяльності і спрощення процесу
їх взаємодії з місцевими органами влади

5
Дьяченко В. М.

Подорожний В. А.

ІІ. Колегії, наради, комітети, ради, комісії структурних підрозділів обласної державної адміністрації та
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
1. Колегії
13.

14.

15.

16.

Про роботу Чернівецького обласного
управління лісового та мисливського
господарства
і
здійснення
господарської діяльності державними
лісогосподарськими підприємствами
області
Про
роботу
архівних
установ
Чернівецької області з основних
питань розвитку архівної справи
Про стан малюкової та перинатальної
смертності в області за перше півріччя
2018 року
Про підсумки роботи Держекоінспекції
в Чернівецькій області за перше
півріччя 2018 року

З метою забезпечення ефективної роботи
управління та державних підприємств лісового
господарства

Липень

Сахнюк В. А.

З метою аналізу стану архівної справи в
області

Липень

Сідляр І. А.

З метою покращення надання медичної
допомоги дітям першого року життя

Липень

Андрієць О. А.

З метою посилення державного контролю за
дотриманням
вимог
природоохоронного
законодавства

Серпень

Робулець С. В.

6
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Продовження додатка
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17.

Про заходи підготовки Головного
управління статистики до роботи в
осінньо-зимовий період 2018/2019
років
Про
роботу
обласних
рад
фізкультурно-спортивних
товариств
області з розвитку фізичної культури
та спорту
Про
підсумки
роботи
системи
соціального захисту населення області
за перше півріччя 2018 року
Про підсумки виконання місцевих
бюджетів області за перше півріччя
2018 року

З метою аналізу роботи Головного управління
статистики в Чернівецькій області

Серпень

Сарчинська Т. Г.

З метою вивчення роботи фізкультурноспортивних товариств області з розвитку
фізичної культури та спорту

Серпень

Вітовський Б. І.

З метою аналізу роботи системи соціального
захисту населення області

Серпень

Савкін В. В.

З метою контролю за надходженням до
бюджетів і правильністю використання
бюджетних коштів та завдання щодо якісного
їх виконання
З метою підбиття підсумків роботи закладів
культури області за 2017 рік та вивчення стану
підготовки закладів культури до роботи в
осінньо-зимовий період
З метою виконання Указу Президента України
від 30.09.2010 № 26/2010 «Про заходи щодо
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в
Україні»
З метою виконання плану засідань колегії
Департаменту агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації
З
метою
вдосконалення
організації
природоохоронної роботи
З метою підбиття підсумків роботи за 6 місяців
2018 року

Серпень

Дякова А. А.

Вересень

Китайгородська В. М.

Вересень

Палійчук О. М.

Вересень

Варжевський О. З.

Вересень

Білоконь М. В.

Протягом
кварталу

Александрюк О. Г.

18.

19.

20.

21.

Про підготовку установ культури
області до роботи в осінньо-зимовий
період 2018-2019 років

22.

Про стан підготовки закладів освіти
області
до
нового
2018/2019
навчального року та осінньо-зимового
періоду
Про
підсумки
збирання
ранніх
зернових та зернобобових культур в
господарствах області
Про стан природно-заповідного фонду
в Чернівецькій області
Про підсумки роботи Головного
управління Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області за 6 місяців 2018
року

23.

24.
25.
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Протягом
кварталу
(за окремим
дорученням)

Ватаманюк Ю. П.

З метою інформування громадськості щодо
соціально-економічного розвитку Чернівецької
області

Щовівторка

Білек О. В.

З метою забезпечення 100% оплати за спожиті
енергоносії
З метою аналізу виконання Програми
зайнятості населення області

Липень

Трепко В. В.

Липень

Кожолянко Л. М.

З метою погашення заборгованості із заробітної
плати на підприємствах, які перебувають у
процедурі
банкрутства,
недопущення
виникнення та зростання такої заборгованості у
майбутньому

Серпень

Гринюк І. В.

З метою підбиття підсумків збирання ранніх
зернових та зернобобових культур

Серпень

Варжевський О. З.

З метою належної організації роботи державної
лісової охорони під час мисливського сезону
З метою виконання Закону України «Про
забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування»
З метою покращення надання медичної

Серпень

Сахнюк В. А.

Серпень

Матвієва Ю. І.

Серпень

Андрієць О. А.

26.

Засідання
колегії
Головного З
метою
виконання
управління
Держгеокадастру
у Держгеокадастру України
Чернівецькій області

27.

Прес-конференції
представників
структурних
підрозділів
обласної
державної
адміністрації,
територіальних
підрозділів
центральних органів виконавчої влади
Про стан розрахунків за спожиті
енергоносії
Про підсумки роботи міських та
районних центрів зайнятості населення
за перше півріччя 2018 року
Про перспективи та шляхи погашення
заборгованості із заробітної плати на
підприємствах, які перебувають у
процедурі банкрутства, недопущення
виникнення
та
зростання
такої
заборгованості у майбутньому
Про підсумки збирання ранніх зернових
та зернобобових культур урожаю 2018
року
Про
готовність
до
відкриття
мисливського сезону 2018/2019 років
Про діяльність служб у справах дітей
районних державних адміністрацій,
Чернівецької та Новодністровської
міських рад
Про стан надання медичної допомоги

доручення

2. Наради, прес-конференції

28.
29.

30.

31.

32.
33.

34.

6

6
Продовження додатка
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35.

36.

37.
38.

39.

40.

41.
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З метою підготовки підприємств паливноенергетичного комплексу області до роботи в
осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років

Вересень

Трепко В. В.

З метою виконання законів України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
оздоровлення
та
відпочинок
дітей»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від
14.12.2016 №988-р «Про схвалення Концепції
реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на період до 2029 року»
Про стан робіт з інвалідами
З
метою
виконання
листів,
наказів
Міністерства соціальної політики України
Про дотримання чинного законодавства З метою налагодження повсякденної роботи з
при призначенні допомог, субсидій, обслуговування населення області
пільг, пенсій та Чорнобильських виплат
Про санітарно-технічний стан джерел З метою забезпечення населення питною водою
централізованого
питного гарантованої якості
водопостачання та якість питної води в
Чернівецькій області
Про
впровадження
секторальної З
метою
реформування
місцевого
децентралізації в Чернівецькій області самоврядування та децентралізації владних
повноважень
Про будівництво об’єктів соціальної З метою забезпечення освоєння бюджетних
інфраструктури, житлово-комунального коштів та виконання завдань будівельного
та дорожнього господарства
комплексу

Вересень

Палійчук О. М

Вересень

Савкін В. В.

Вересень

Савкін В.В.

Протягом
кварталу

Александрюк О. Г.

Протягом
кварталу

Подорожний В. А.

Щомісяця

Пуршага О. І.

хворим
з
цереброваскулярною
патологією
Про готовність підприємств паливноенергетичного комплексу області до
роботи в осінньо-зимовий період 20182019 років
Наради з начальниками відділів
(управлінь) освіти з поточних питань

допомоги населенню
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3. Засідання комітетів, рад, комісій обласної державної адміністрації
42.

43.
44.

45.

46.

47.

48.

Засідання експертної ради з питань З метою визначення соціально-значущих
підтримки книговидання
видань, яким надаватиметься фінансова
підтримка з обласного бюджету, підтримки
книговидання в області
Засідання архітектурно-містобудівної З метою розгляду містобудівної документації і
ради
надання рекомендацій
Засідання
Координаційної
ради З метою виконання розпорядження обласної
сприяння розвитку громадянського державної адміністрації від 20 липня 2017 р.
суспільства при обласній державній № 536-р «Про внесення змін до складу
адміністрації
Координаційної ради сприяння розвитку
громадянського суспільства при Чернівецькій
обласній державній адміністрації»
Засідання комісії з присудження З метою виконання розпорядження обласної
обласної премії імені Олекси Романця державної адміністрації від 02 липня 2010 р.
за розвиток краєзнавства, збереження №434-р «Про заснування обласної премії імені
культурної спадщини Буковини
Олекси Романця за розвиток краєзнавства,
збереження культурної спадщини Буковини»
Засідання обласної Комісії з питань З метою виконання плану роботи обласної
техногенно-екологічної безпеки та Комісії з питань техногенно-екологічної
надзвичайних ситуацій
безпеки та надзвичайних ситуацій
Засідання обласної міжвідомчої комісії З метою виконання розпорядження обласної
у справах увічнення пам’яті учасників державної адміністрації від 21 вересня 2016 р.
антитерористичної операції, жертв № 641-р «Про обласну міжвідомчу комісію у
війни та політичних репресій
справах
увічнення
пам’яті
учасників
антитерористичної операції, жертв війни та
політичних репресій»
Засідання Координаційної ради у З метою виконання Закону України «Про
справах дітей та з питань охорони забезпечення організаційно-правових умов
дитинства
соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування»

Липень

Білек О. В.

Липень

Заверуха В. М.

Липень

Нос Л. І.

Липень

Китайгородська В. М.

Липень

Гайдай О. В.

Липень

Нос Л. І.

Серпень

Матвієва Ю. І.

6
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Продовження додатка
1
49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

2

3

Засідання Ради інформаційної безпеки З метою покращення ситуації, що склалася в
Чернівецької області
інформаційному
просторі
Чернівецької
області, за результатами аналізу його розвитку
та впливу загроз інформаційної безпеки
Засідання комісії щодо надання з З метою виконання розпорядження обласної
обласного бюджету пільгових кредитів державної адміністрації від 02 серпня 2004 р.
для здобуття вищої освіти
№366-р «Про затвердження Положення про
надання з обласного бюджету пільгових
довгострокових кредитів для здобуття вищої
освіти»
Засідання обласного оперативного З метою моніторингу оздоровчої компанії
штабу
з
організації
літнього дітей за літній період 2018 року
оздоровлення та відпочинку дітей
Засідання комісії з присудження З метою виконання розпорядження обласної
обласної мистецької премії імені Сіді державної адміністрації від 09 жовтня 2012 р.
Таль за створення творчих акторських №691-р «Про заснування обласної мистецької
робіт,
концертних
програм, премії імені Сіді Таль за створення творчих
спрямованих на утвердження ідей акторських робіт, концертних програм,
добра, злагоди та взаєморозуміння
спрямованих на утвердження ідей добра,
злагоди та взаєморозуміння»
Засідання комісії з розгляду клопотань З метою виконання розпорядження обласної
щодо
відзначення
державними державної адміністрації від 03 вересня 2003 р.
нагородами України та іншими №460-р «Про комісію з розгляду клопотань
відзнаками
шодо відзначення державними нагородами
України та іншими відзнаками» (зі змінами)
Засідання громадської ради при З метою виконання розпорядження обласної
обласній державній адміністрації
державної адміністрації від 28 жовтня 2015 р.
№ 745-р «Про затвердження персонального
складу громадської ради при Чернівецькій
обласній державній адміністрації»
Засідання
постійної
комісії З метою проведення фінансово-економічного
регіонального відділення з проведення аналізу господарської діяльності акціонерних

4

5

Серпень

Білек О. В.

Серпень

Палійчук О. М.

Серпень

Вітовський Б. І.

Серпень

Китайгородська В. М.

Вересень

Дробко І. О.

Вересень

Нос Л. І.

Вересень

Комаровська І. П.
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56.
57.

58.

59.

60.
61.

62.

2

3

4

5

фінансово-економічного
аналізу
господарської діяльності акціонерних
товариств, у статутних капіталах яких
є державна частка акцій
Засідання координаційного центру
національно-патріотичного виховання
Засідання обласної комісії з питань
легалізації виплати заробітної плати і
зайнятості населення з питання
взаємодії органів виконавчої влади
щодо виявлення виплати заробітної
плати в «конвертах»
Засідання координаційної ради з
питань молодіжної політики в області

товариств, розроблення висновків стосовно
доцільності перебування посадових осіб
органів управління на займаних посадах
З метою національно-патріотичного виховання
молоді
З метою підвищення результативності роботи
щодо виявлення випадків виплати заробітної
плати у «конвертах»

Вересень

Вітовський Б. І.

Вересень

Шпак В. П.

З
метою
покращення
координаційної
діяльності управлінь та відомств з питань
молодіжної політики
Засідання Регіональної ради роботи з З метою виконання Указу Президента України
кадрами при обласній державній від 01 листопада 1995 року №1035/95 «Про
адміністрації
затвердження
Програми
кадрового
забезпечення державної служби та Програми
роботи з керівниками державних підприємств,
установ та організацій»
Засідання обласної комісії з розподілу 3 метою розподілу гуманітарної допомоги
гуманітарної допомоги
Засідання обласної робочої групи з З метою легалізації трудових відносин та
питань легалізації виплати заробітної недопущення нелегальної виплати заробітної
плати і зайнятості населення
плати, підвищення рівня оплати праці в
області
Засідання обласної комісії з питань З метою вирішення проблеми погашення
погашення заборгованості із заробітної боргів із виплати заробітної плати
плати, своєчасної виплати пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат і
орендної плати за земельні і майнові

Вересень

Вітовський Б. І.

Вересень

Дробко І. О.

За окремим
графіком
За окремим
графіком

Савкін В. В.

За окремим
графіком

Савкін В. В.

Савкін В. В.

6
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Засідання комісії з питань діяльності
підприємств
та
організацій,
громадських організацій інвалідів при
Чернівецькій
обласній
державній
адміністрації
Засідання обласної постійно діючої
комісії
з
надання
матеріальної
допомоги
учасникам
АТО
з
Чернівецької області за рахунок
Комплексної програми соціальної
підтримки
учасників
антитерористичної операції
Засідання обласної комісії з питань
реалізації
обласною
державною
адміністрацією повноважень у галузі
земельних відносин
Засідання комісії з питань мобілізації
платежів до державного та місцевих
бюджетів на території області

З метою надання дозволу на право
користування пільгами з оподаткування та
щодо доцільності надання поворотної та
безповоротної фінансової допомоги, дотації,
позики підприємствам
З метою покращення матеріального стану
учасників АТО

За окремим
графіком

Савкін В. В.

За окремим
графіком

Савкін В. В.

З метою врегулювання земельних відносин

Щомісяця

Варжевський О. З.

Щомісяця

Дякова А. А.

Щомісяця

Дякова А. А.

паї
63.

64.

65.

66.

67.

З метою забезпечення комплексного підходу у
здійсненні покладених на обласну державну
адміністрацію функцій щодо виконання
визначених для області показників бюджетів
усіх рівнів, стабілізації показників соціальноекономічного розвитку регіону, недопущення
та мінімізації можливих втрат від фінансової
кризи на економіку області та оперативного
реагування на зміну фінансового стану
Засідання робочої групи з питань З метою виконання розпорядження обласної
оптимізації
мережі
бюджетних державної адміністрації від 14 лютого 2013 р.
установ, які утримуються за кошти № 78-р «Про створення робочої групи»
місцевих
бюджетів Чернівецької
області

6
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68.

Засідання регіональної робочої групи з
інформаційно-методичного супроводу
реформи
органів
місцевого
самоврядування та децентралізації
владних повноважень
Засідання конкурсної комісії обласної
державної адміністрації

З метою організації плану заходів щодо
реалізації Концепції реформування місцевого
самоврядування

За
необхідністю

Подорожний В. А.

З метою виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 25.03.2016 №246 «Про
затвердження порядку проведення конкурсу на
зайняття посад державної служби» (зі змінам)
Засідання обласної постійно діючої З метою покращення матеріального стану
комісії
з
надання
матеріальної малозабезпечених громадян області
допомоги
малозабезпеченим
громадянам області за рахунок
обласної
комплексної
програми
„Турбота”

За
необхідністю

Дробко І. О.

Протягом
кварталу

Савкін В. В.

З метою популяризації культури буковинського
краю в зарубіжних країнах

Липень

Китайгородська В. М.

З метою вшанування пам’яті героїв Небесної
Сотні та загиблих воїнів АТО
З метою виконання розпорядження обласної
державної адміністрації
від 22.12.2015
№ 914-р «Про проведення комплексних
перевірок діяльності районних державних
адміністрацій»
Проведення
еко-етно-туристичного З метою презентації туристичного потенціалу
м.
Новодністровськ
та
Дністровського
фестивалю «Дністер Фест»
каньйону з урахуванням їх специфіки,
культури, особливостей, природного багатства
та іншого надбання

Серпень

Савчук М. П.

Серпень

Філатова Н. О.

Серпень

Фурдига В. М.

69.

70.

III. Організаційні заходи
71.

72.
73.

74.

Проведення ХХVІІ міжнародного
фольклорного
фестивалю
«Буковинські зустрічі»
Відкриття пам’ятника Небесній Сотні
та воїнам АТО
Організація підготовки та проведення
комплексної перевірки
діяльності
Заставнівської районної державної
адміністрації

6
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1
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75.

Проведення
фестивалю
«Любіть
Буковину, бо вона того варта»
Відкриття
комунальної
установи
«Інклюзивно-ресурсний
центр»
Кельменецької районної ради

76.

77.

78.

79.

80.
81.

3

З метою популяризації сталого туризму в
Карпатському регіоні
З метою забезпечення права дітей з
особливими освітніми потребами віком від 2
до 18 років на здобуття дошкільної та
загальної середньої освіти
Проведення заходів, присвячених Дню З метою відзначення
загальнодержавного
Незалежності
України,
Дню свята
Державного Прапора
Серпнева конференція працівників З метою виконання Указу Президента України
освіти області
від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в
Україні»
Організація проведення літературно- З метою збереження та пропаганди культурної
мистецького свята «Шовкова косиця» з спадщини Юрія Федьковича, відзначення
нагоди
183-ї річниці від дня річниці від дня народження письменника
народження Юрія Федьковича
Проведення заходів до Дня підприємця З метою відзначення кращих підприємців
Буковини
Проведення Міжнародної наукової З метою підтримки ініціатив молодіжних
конференції молодих вчених «Рельєф і організацій, які здійснюють молодіжний обмін
клімат»

4

5

Серпень

Фурдига В. М.

Серпень

Швець В. М.

Серпень

Нос Л. І.,
Китайгородська В. М.

Серпень

Палійчук О. М.

Серпень

Китайгородська В. М.

Серпень

Подорожний В. А.

Вересень

Вітовський Б. І.

82.

Проведення заходу «Студент року», З метою підтримки місцевою владою органів
що присвячений до Дня Студента
студентського самоврядування

Вересень

Вітовський Б. І.

83.

Проведення святкових заходів до Дня З метою виконання Указу Президента України
усиновлення
від 27 листопада 2008 року № 1088/2008 «Про
День усиновлення»
Проведення заходів з відзначення в З метою підвищення ролі туризму в рамках
області Всесвітнього дня туризму та міжнародного співтовариства
Дня туризму в Україні
Проведення
Р
заходів з нагоди Дня З нагоди відзначення в Україні професійного

Вересень

Матвієва Ю. І.

Вересень

Фурдига В. М.

Вересень

Вітовський Б. І.

84.

85.

6
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Продовження додатка
1
86.
87.

88.
89.

90.

91.

92.
93.
94.

95.

96.

2
фізичної культури і спорту
Проведення урочистих зборів з нагоди
Дня працівника лісу
Проведення регіонального фестивалю
«Заставнівська юшка»

3

свята
З метою відзначення кращих працівників
галузі
З
метою
популяризації
традицій
Заставнівщини, розвитку рибальства та
приготування страв з риби, проведення
змагань з рибної ловлі
Проведення заходів, присвячених Дню З метою відзначення державного свята
партизанської слави
Організація
святкування З метою виконання листа Міністерства освіти і
Всеукраїнського Дня дошкілля
науки, сім’ї, молоді та спорту України від 25
квітня 2012 р. №1/9-317 «Про підготовку та
проведення Всеукраїнського Дня дошкілля»
Організація проведення обласного З метою популяризації творчості Володимира
свята української пісні з нагоди виходу Івасюка та розвитку естрадного мистецтва
у прямому ефірі пісень Володимира
Івасюка «Червона рута» та «Водограй»
Проведення
щорічної
виставки- З метою представлення сільськогосподарської,
ярмарку «Буковинська осінь ─ 2018»
харчової, переробної продукції та відзначення
кращих працівників галузі
Урочисте відкриття після капітального З метою популяризації фізкультури та спорту
ремонту стадіону у м. Герца
серед населення краю
Здача в експлуатацію одного з З метою покращення стану якості освітніх
корпусів Герцаївської ЗОШ І-ІІІ ст.
послуг населенню
Відкриття після капітального ремонту З метою пропаганди здорового способу життя
басейну Шипинського ЗЗСО
І-ІІІ та спорту серед молоді
ступенів
Здача в експлуатацію нового учбового У відповідності з орієнтирами соціальної
корпусу Тернавського НВК
політики крайової влади та з метою
покращення
стану якості освітніх послуг
населенню
Проведення перевірок
з
метою З метою виконання Законів України «Про

4

5

Вересень

Сахнюк В. А.

Вересень

Кітар Ю. В.

Вересень

Нос Л. І.

Вересень

Палійчук О. М.

Вересень

Китайгородська В. М.

Вересень

Варжевський О. З.

Вересень

Ястремський В. М.

Вересень

Ястремський В. М.

Вересень

Косар Ю. Д.

Вересень

Ястремський В. М.

За окремим

Матвієва Ю. І.

6
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дотримання в області законодавства
щодо соціального захисту дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського
піклування

органи і служби у справах дітей та спеціальні
установи для дітей» і «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування»
З метою виконання Указу Президента України
від 07 лютого 2008 року №109 «Про
першочергові заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантування конституційного
права на звернення до органів державної влади
та органів місцевого самоврядування»
З метою виконання Указу Президента України
від 07 лютого 2008 р. №109 «Про
першочергові заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантування конституційного
права на звернення до органів державної влади
та органів місцевого самоврядування»
З метою виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 09.03.1999 № 339 «Про
затвердження
Порядку
контролю
за
здійсненням
органами
місцевого
самоврядування делегованих повноважень
органів виконавчої влади»

графіком

97.

Звіти голів районних державних
адміністрацій перед головою обласної
державної адміністрації про стан
роботи зі зверненнями громадян

98.

Вивчення стану роботи зі зверненнями
громадян у районних державних
адміністраціях,
структурних
підрозділах
обласної
державної
адміністрації

99.

Організація проведення перевірок
стану виконання Чернівецьким та
Новодністровським міськими головами
та очолюваними ними виконкомами
міськрад делегованих повноважень
органів виконавчої влади

100.

Проведення
організаційнопротокольних
заходів
з
нагоди
відзначення 15-ої річниці з дня
підписання Угоди про співробітництво
між Чернівецькою областю (Україна)
та Лодзьким воєводством (Республіка
Польща)
Комплексні інспекторські перевірки
Кіцманської,
Новоселицької
та

101.

5

За окремим
графіком

Дьяченко В. М.

За окремим
графіком

Дьяченко В. М.

За окремим
графіком

Філатова Н. О.

З метою подальшого розвитку та поглиблення
співробітництва відповідно до Угоди про
співробітництво між Чернівецькою областю
(Україна)
та
Лодзьким
воєводством
(Республіка Польща), яку укладено 17 жовтня
2003 року

Протягом
кварталу

Жебчук Г. Ю.

З метою перевірки діяльності міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади,

Протягом
кварталу

Михайлюк С. М.
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15
Продовження додатка
1

102.

103.

2

3

Герцаївської ланок територіальної місцевих державних адміністрацій та органів
підсистеми єдиної державної системи місцевого самоврядування щодо виконання
цивільного захисту
вимог законів та інших нормативно-правових
актів з питань техногенної та пожежної
безпеки, цивільного захисту
Проведення перевірок фактів подання З метою виконання рішення Національного
суб’єктами декларування декларацій агентства з питань запобігання корупції від 06
відповідно до Закону України «Про вересня 2016 року №19
запобігання корупції» та повідомлення
Національного агентства з питань
запобігання корупції про випадки
неподання чи несвоєчасного подання
таких декларацій
Здійснення аудиторської діяльності
З метою запобігання порушень у фінансовій
сфері

4

5

Протягом
кварталу

Манастирський Ю. В.

Протягом
кварталу

Тоненька Р. І.

ІV. Контроль за виконанням законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету
Міністрів України, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації
104.

Забезпечення виконання контрольних
документів
та
інформування
керівництва
обласної
державної
адміністрації про хід їх виконання

З метою контролю за виконанням контрольних
документів та інформування керівництва
обласної державної адміністрації про хід їх
виконання

Постійно

Меленчук О. Г.

V. Навчання спеціалістів структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій, надання
практичної та методичної допомоги
105.

Проведення обласного семінару для З метою виконання Закону України «Про
працівників центрів соціальних служб соціальну роботу з сім’ями, дітьми та
для сім’ї, дітей та молоді області
молоддю»

Липень

Савич Д. Л.
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16
Продовження додатка
1

2

3

4

5

106.

Семінар з працівниками притулку для
дітей служби у справах дітей обласної
державної
адміністрації
щодо
покращення реабілітаційних заходів
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського
піклування,
які
опинились у складних життєвих
обставинах
Проведення тренінгів для кандидатів у
прийомні батьки, батьки-вихователі
дитячих будинків сімейного типу,
опікуни та піклувальники

З метою виконання Регіональної програми
запобігання дитячій бездоглядності та захисту
прав дитини в Чернівецькій області на 20172021 роки

Серпень

Матвієва Ю. І.

З метою виконання Закону України «Про
соціальну роботу з сім’ями, дітьми та
молоддю»

Вересень

Савич Д. Л.

Надання практичної та методичної
допомоги з питань ведення діловодства
Департаменту
агропромислового
розвитку
обласної
державної
адміністрації
Надання
практичної та методичної
допомоги
з
планування
роботи,
підготовки та проведення нарад,
колегій:
Департаменту
агропромислового
розвитку
обласної
державної
адміністрації;
відділу
інформаційної
діяльності
обласної державної адміністрації;
управлінню екології та природних
ресурсів
обласної
державної
адміністрації
Надання
практичної,
методичної
допомоги структурним підрозділам
обласної
державної
адміністрації,

З метою упорядкування та системного ведення
діловодства

Вересень

Меленчук О. Г.

З метою покращення планування роботи,
підготовки та проведення нарад, колегій
відповідно до Регламенту обласної державної
адміністрації

Протягом
кварталу

Філатова Н. О.

З метою роз’яснення щодо формування
Програми економічного і соціального розвитку
на 2019 рік

Протягом
кварталу

Подорожний В. А.

107.

108.

109.

110.
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