ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
.12.2017 №
/А-2017

ПЛАН
роботи Одеської обласної державної адміністрації на І квартал 2018 року
№
з/п
1.

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу

Відповідальні
виконавці

Питання для розгляду на засіданні колегії обласної державної адміністрації

1.1.

Щодо впровадження інклюзивної освіти в
Одеській області

1.2.

Про підсумки виконання обласного Стаття 80 Бюджетного кодексу України
бюджету та місцевих бюджетів Одеської
області за 2017 рік

1.3.

Про результати оцінки діяльності голів Постанова Кабінету Міністрів України від
районних державних адміністрацій за 2017 21.10.2015 №856 «Про затвердження
рік
Порядку
та
Методики
проведення
моніторингу та оцінки результативності
реалізації державної регіональної політики»
Про стан виконання завдань, визначених Доручення Президента України від
актами і дорученнями Президента України 29.06.2010
№1-1/1377,
Кабінету
та Кабінету Міністрів України у сфері Міністрів України
від
03.07.2010
державної кадрової політики
№39074/2/1-10,
від
15.11.2010
№63821/3/1-10. Розпорядження голови
обласної державної адміністрації від
27.06.2017 №522/А-2017 «Про стан

1.4.

Строк
виконання

Закон України «Про освіту»

Лютий
Лютий - березень

Березень

Протягом
кварталу

Департамент освіти і
науки
облдержадміністрації
Департамент фінансів
облдержадміністрації
Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації
Управління з питань
персоналу апарату
облдержадміністрації

2
№
з/п

1.5.

2.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу
виконання завдань, визначених актами і
дорученнями Президента України та
Кабінету Міністрів України у сфері
державної кадрової політики»
Про стан проходження опалювального Положення про Департамент житловосезону 2017-2018 років у населених комунального
господарства
та
пунктах Одеської області
енергоефективності Одеської обласної
державної адміністрації від 27.03.2017
№221/А-2017
Зміст заходу

Строк
виконання

Відповідальні
виконавці

Протягом
кварталу

Департамент житловокомунального
господарства та
енергоефективності
облдержадміністрації

Питання для розгляду на апаратній нараді обласної державної адміністрації
Про затвердження обсягу прийому на Постанова Кабінету Міністрів України
підготовку фахівців у педагогічних від 29.06.1999 № 1159 «Про підготовку
училищах Одеської області в 2018 році
фахівців для роботи у сільській
місцевості»
Про стан затвердження місцевих бюджетів Стаття 77 Бюджетного кодексу України
на 2018 рік
Показники роботи з документами в апараті Положення про управління діловодства
Одеської обласної державної адміністрації та
контролю
апарату
за підсумками 2017 року
облдержадміністрації,
затверджене
розпорядженням
голови
обласної
державної адміністрації від 10.08.2017
№ 719/А-2017
Про стан підготовки та проведення Положення про управління аграрної
комплексу весняно-польових робіт
політики Одеської обласної державної
адміністрації,
затверджене
розпорядженням
голови
обласної
державної адміністрації від 08.02.2017
№83/А-2017
Про стан виконавської дисципліни в Положення про управління діловодства
апараті,
структурних
підрозділах та
контролю
апарату
облдержадміністрації,
облдержадміністрації,
затверджене
райдержадміністраціях
розпорядженням
голови
обласної

Січень

Департамент освіти і
науки
облдержадміністрації

Січень

Департамент фінансів
облдержадміністрації
Управління
діловодства та
контролю апарату
облдержадміністрації

Лютий - березень

Березень

Управління аграрної
політики
облдержадміністрації

Щотижнево

Управління
діловодства та
контролю апарату
облдержадміністрації

3
№
з/п

Зміст заходу

2.6.

Про стан розвитку промисловості Одеської
області за 2017 рік

2.7.

Про стан реалізації Програми розвитку
конкурентоспроможності
малого
та
середнього підприємництва в Одеській
області на 2017-2020 роки

2.8.

Підготовка пропозицій щодо зміни типу
навчальних закладів інтернатного типу
(крім закладів для дітей з порушеннями
інтелектуального розвитку)

3.

3.1.

3.2.

Обґрунтування необхідності
Строк
здійснення заходу
виконання
державної адміністрації від 10.08.2017
№ 719/А-2017
Положення
про
Департамент
Протягом
економічної політики та стратегічного
кварталу
планування Одеської обласної державної
адміністрації,
затверджене
розпорядженням
голови
обласної
державної адміністрації від 08.02.2017
№85/А-2017
Рішення обласної ради від 16.06.2017
Протягом
№405-VII «Про затвердження Програми
кварталу
розвитку
конкурентоспроможності
малого та середнього підприємництва в
Одеській області на 2017-2020 роки»
Закон України «Про освіту»
Протягом кварталу
(у разі потреби)

Відповідальні
виконавці
Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації
Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації
Департамент освіти і
науки
облдержадміністрації

Питання для розгляду в обласній державній адміністрації на рівні заступників голови та підготовки обґрунтувань щодо
доцільності видання розпоряджень
Про виділення коштів
управлінню
культури, національностей, релігій та
охорони об’єктів культурної спадщини
Одеської обласної державної адміністрації
на проведення урочистостей та концертної
програми з нагоди Дня Соборності
України
Про утворення ініціативної групи щодо
організації та проведення установчих
зборів громадської ради при Одеській
обласній державній адміністрації

Розпорядження
голови
облдержадміністрації від 21.09.2015 №
580/А-2015
«Про
затвердження
Положення про управління культури,
національностей, релігій та охорони
об’єктів культурної спадщини Одеської
обласної державної адміністрації»
Постанова Кабінету Міністрів України
від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та
реалізації
державної
політики»,

Січень

Управління культури,
національностей,
релігій та охорони
об’єктів культурної
спадщини
облдержадміністрації

Лютий

Управління
комунікацій та
інформаційної
політики

4
№
з/п

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу
розпорядження голови Одеської обласної
державної адміністрації від 12.10.2017 №
949/А-2017
«Про
затвердження
Положення про громадську раду при
Одеській
обласній
державній
адміністрації»
Про проведення чергового призову Закон
України
«Про
загальний
громадян України на строкову військову військовий
обов’язок
і
військову
службу навесні 2018 року
службу».
Зміст заходу

Про організацію проведення конкурсу з
визначення програм (проектів, заходів),
розроблених інститутами громадянського
суспільства, для виконання (реалізації)
яких у 2019 році надається підтримка за
рахунок коштів обласного бюджету

Постанова Кабінету Міністрів України
від
12.10.2011
№
1049
«Про
затвердження
Порядку
проведення
конкурсу
з
визначення
програм
(проектів,
заходів),
розроблених
інститутами громадянського суспільства,
для виконання (реалізації) яких надається
фінансова підтримка»
Про надання дозволів на проведення Закон
України
«Про
мисливське
селекційного відбору чи меліоративного господарство та полювання», Положення
відлову диких тварин, які зазнають лиха та про Департамент екології та природних
не можуть бути збережені
ресурсів, затверджене розпорядженням
голови обласної державної адміністрації
від 17.02.2017 №110/А-2017
Про виділення коштів для часткової
компенсації відсотків по кредитах,
наданим суб’єктам малого та середнього
підприємництва на розвиток власного
бізнесу

Рішення обласної ради від 16.06.2017
№405-VII «Про затвердження Програми
розвитку
конкурентоспроможності
малого та середнього підприємництва в
Одеській області на 2017-2020 роки»

Строк
виконання

Відповідальні
виконавці
облдержадміністрації

Березень

Департамент з питань
цивільного захисту,
оборонної роботи та
взаємодії з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
Управління
комунікацій та
інформаційної
політики
облдержадміністрації

Березень

Протягом
кварталу

Департамент екології
та природних ресурсів
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації

5
№
з/п
3.7.

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу
Про реєстрацію статутів релігійних громад Виконання ст.14 Закону України "Про
Одеської області
свободу совісті та релігійні організації"

3.8.

Підготовка
проектів
розпорядження
голови
облдержадміністрації
про
затвердження
висновків
щодо
відповідності Конституції та законам
України проектів рішень місцевих рад
«Про
добровільне
об’єднання
територіальних громад» (відповідно до
звернень громадян області)
Розробка проекту розпорядження голови
облдержадміністрації щодо впровадження
надання
ЦНАП
Одеської
області
адміністративних послуг соціального
характеру, адміністративних послуг щодо
реєстрації
актів
цивільного
стану,
адміністративних послуг щодо державної
реєстрації транспортних засобів та видачі
посвідчень водія
Підготовка проектів розпоряджень голови
облдержадміністрації з питань земельних
відносин

3.9.

3.10.

4.
4.1.
4.1.1.

Зміст заходу

Строк
виконання
Протягом
кварталу

Закон
України
«Про добровільне
об’єднання територіальних громад»

Протягом
кварталу

Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 11.10.2017 №782-р «Про
внесення
змін
до
розпорядження
Кабінету Міністрів України від 16 травня
2014 р. № 523-р»

Протягом
кварталу

Земельний кодекс України, закони
України «Про землеустрій», «Про
Державний кадастр», «Про оренду землі»

Протягом
кварталу (у разі
надходження
звернень)

Відповідальні
виконавці
Управління культури,
національностей,
релігій та охорони
об’єктів культурної
спадщини
облдержадміністрації
Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації

Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації

Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації
Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання актів законодавства,
розпоряджень голови обласної державної адміністрації
Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання законів України
Перевірка готовності районних призовних Закон
України
«Про
загальний
Березень
Департамент з питань
дільниць та медичних комісій до військовий
обов’язок
і
військову
цивільного захисту,

6
№
з/п

Зміст заходу
проведення весняного призову 2018 року

4.1.2.

Перевірка
стану
дотримання
законодавства щодо соціального захисту
осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з
інвалідністю

4.1.3.

Перевірка
стану
дотримання
законодавства щодо реабілітації осіб з
інвалідністю

4.1.4.

Перевірка
стану
дотримання
законодавства щодо соціального захисту
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

4.1.5.

Моніторинг виконання:
- постанови Кабінету Міністрів України
від 18.07.2007 № 943 «Деякі питання

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу
службу».

Строк
виконання

Відповідальні
виконавці
оборонної роботи та
взаємодії з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
Протягом кварталу
Департамент
за окремим
соціальної та сімейної
графіком
політики
облдержадміністрації

Закон України «Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам». Положення про Департамент
соціальної та сімейної політики Одеської
обласної
державної
адміністрації,
затверджене розпорядженням голови
облдержадміністрації від 06.02.2017
№74/А-2017
Закон України «Про реабілітацію Протягом кварталу
Департамент
інвалідів в Україні». Положення про
за окремим
соціальної та сімейної
Департамент соціальної та сімейної
графіком
політики
політики Одеської обласної державної
облдержадміністрації
адміністрації,
затверджене
розпорядженням
голови
облдержадміністрації від 06.02.2017
№74/А-2017
Закон України «Про статус та соціальний Протягом кварталу
Департамент
захист громадян, які постраждали
за окремим
соціальної та сімейної
внаслідок Чорнобильської катастрофи».
графіком
політики
Положення про Департамент соціальної
облдержадміністрації
та сімейної політики Одеської обласної
державної адміністрації, затверджене
розпорядженням
голови
облдержадміністрації від 06.02.2017
№74/А-2017
Закон України «Про місцеві державні
Протягом
Відділ адміністрування
адміністрації», Положення про відділ
кварталу
Державного реєстру
адміністрування Державного реєстру
виборців апарату

7
№
з/п

4.1.6.

4.2.

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу
виборців апарату Одеської обласної
державної адміністрації, затверджене
розпорядженням
голови
Одеської
обласної державної адміністрації від
14.03.2016 № 128/А-2016

утворення органів (відділів) ведення та
регіональних
органів
(відділів)
адміністрування
Державного
реєстру
виборців» із змінами та доповненнями;
- доручення Кабінету Міністрів України
від 21.03.2008 № 16451/1/1-08;
- доручення голови Одеської обласної
державної адміністрації від 06.08.2008
№Д/01-33;
- актів Центральної виборчої комісії
Перевірка стану діловодства, архівної Контроль за виконанням Закону України
справи, упорядкування документів за «Про Національний архівний фонд та
окремим графіком
архівні установи»

Строк
виконання

Відповідальні
виконавці
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Державний архів
Одеської області

Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання указів, доручень, розпоряджень Президента України

4.2.1.

Про розробку цільової регіональної Указ Президента України від 26.02.2016
програми
сприяння
розвитку № 68/2016 «Про сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні в громадянського суспільства в Україні»
Одеській області на 2018-2020 роки

Лютий

4.2.2.

Про хід розроблення та оновлення П.5 ст.2 Указу Президента України від
містобудівної документації на місцевому 12.06.2013 №327/2013 «Про невідкладні
рівні
заходи щодо прискорення здійснення
економічних реформ»
Про хід виконання в області Указу Указ Президента України від 07.05.2001
Президента України від 07.05.2001 № № 292/2001 «Про невідкладні заходи
292/2001 «Про невідкладні заходи щодо щодо
прискорення
погашення
прискорення погашення заборгованості із заборгованості із заробітної плати»
заробітної плати»
Про хід виконання в області Указу Указ Президента України від 27.12.2005
Президента України від 27.12.2005 № № 1845/2005 «Про заходи щодо
1845/2005 «Про заходи щодо створення створення
сприятливих
умов
для

Протягом
кварталу

4.2.3.

4.2.4.

Протягом
кварталу

Протягом
кварталу

Управління
комунікацій та
інформаційної
політики
облдержадміністрації
Управління
містобудування та
архітектури
облдержадміністрації
Департамент
соціальної та сімейної
політики
облдержадміністрації
Департамент
соціальної та сімейної
політики

8
№
з/п

4.2.5.

4.2.6.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу
сприятливих умов для забезпечення забезпечення соціальної, медичної та
соціальної,
медичної
та
трудової трудової реабілітації інвалідів»
реабілітації інвалідів»
Про хід виконання Указу Президента Указ Президента України від 10.05.2006
України від 10.05.2006 № 359/2006 «Про № 359/2006
«Про Основні напрями
Основні напрями вдосконалення системи вдосконалення
системи
соціальних
соціальних виплат населенню» в області
виплат населенню»
Про хід виконання Указу Президента Указ Президента України від 01.12.2016
України від 01.12.2016 № 534/2016 «Про № 534/2016 «Про пріоритетні заходи
пріоритетні заходи щодо сприяння щодо сприяння зміцненню національної
зміцненню національної єдності та єдності та консолідації українського
консолідації українського суспільства, суспільства,
підтримки
ініціатив
підтримки ініціатив громадськості у цій громадськості у цій сфері»
сфері»
Зміст заходу

Строк
виконання

Відповідальні
виконавці
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Департамент
соціальної та сімейної
політики
облдержадміністрації
Управління
комунікацій та
інформаційної
політики
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання розпоряджень, постанов та доручень
Кабінету Міністрів України
Перевірка стану виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 16.06.1998
№920 «Про
затвердження порядку
переробки і зберігання донорської крові та
її компонентів, реалізація і виготовлення з
них препаратів»
Про хід виконання в області постанови
Кабінету Міністрів України від 03.11.2010
№ 996 «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації
державної політики»
Про хід виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 31.01.2007 № 81
«Про затвердження порядку призначення і
виплати державної соціальної допомоги на

Постанова Кабінету Міністрів України
від 16.06.1998 №920 «Про затвердження
порядку
переробки
і
зберігання
донорської крові та її компонентів,
реалізація і виготовлення з них
препаратів»
Постанова Кабінету Міністрів України
від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики»
Положення про Департамент соціальної
та сімейної політики Одеської обласної
державної адміністрації, затверджене
розпорядженням
голови

Березень

Департамент охорони
здоров’я
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Управління
комунікацій та
інформаційної
політики
облдержадміністрації
Департамент
соціальної та сімейної
політики
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

9
№
з/п

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу
дітей сиріт та дітей, позбавлених облдержадміністрації від 06.02.2017
батьківського
піклування,
грошового №74/А-2017
забезпечення батькам вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних
послуг у дитячих будинках сімейного типу
та прийомних сім’ях за принципом «гроші
ходять за дитиною»
Про хід виконання постанови Кабінету Положення про Департамент соціальної
Міністрів України від 21.10.1995 № 848 та сімейної політики Одеської обласної
«Про спрощення Порядку надання державної адміністрації, затверджене
населенню субсидій для відшкодування розпорядженням
голови
витрат на оплату житлово-комунальних облдержадміністрації від 06.02.2017
послуг, придбання скрапленого газу, №74/А-2017
твердого та рідкого пічного побутового
палива»
Про хід виконання постанови Кабінету Положення про Департамент соціальної
Міністрів України від 02.04.2005 № 261 та сімейної політики Одеської обласної
«Про затвердження Порядку призначення і державної адміністрації, затверджене
виплати державної соціальної допомоги розпорядженням
голови
особам, які не мають права на пенсію, та облдержадміністрації від 06.02.2017
особам з інвалідністю і державної №74/А-2017
соціальної допомоги на догляд»
Про хід виконання постанови Кабінету Положення про Департамент соціальної
Міністрів України від 22.02.2006 № 187 та сімейної політики Одеської обласної
«Про затвердження Порядку забезпечення державної адміністрації, затверджене
санаторно-курортними путівками деяких розпорядженням
голови
категорій
громадян
структурними облдержадміністрації від 06.02.2017
підрозділами з питань соціального захисту №74/А-2017
населення районних, районних у мм. Києві
та
Севастополі
держадміністрацій,
виконавчими органами міських рад»
Про хід виконання постанови Кабінету Положення про Департамент соціальної
Міністрів України від 07.02.2007 № 150 та сімейної політики Одеської обласної
Зміст заходу

Строк
виконання

Відповідальні
виконавці

Протягом
кварталу

Департамент
соціальної та сімейної
політики
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Департамент
соціальної та сімейної
політики
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Департамент
соціальної та сімейної
політики
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Департамент
соціальної та сімейної
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№
з/п

4.3.8.

4.3.9.

4.4.
4.4.1.

4.4.2.

5.
5.1.

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу
державної адміністрації, затверджене
розпорядженням
голови
облдержадміністрації від 06.02.2017
№74/А-2017

«Про затвердження Порядку виплати
деяким категоріям інвалідів грошової
компенсації замість санаторно-курортної
путівки
та
вартості
самостійного
санаторно-курортного лікування»
Контроль
утворення
служби Типове
положення
про
Службу
містобудівного кадастру на регіональному містобудівного кадастру, затверджене
та місцевому рівнях
постановою Кабінету Міністрів України
від 25.05.2011 №559 «Про містобудівний
кадастр»
Про хід виконання постанови Кабінету Постанова Кабінету Міністрів України
Міністрів України від 05.11.2008 № 976 від 05.11.2008 № 976 «Про затвердження
«Про затвердження Порядку сприяння Порядку
сприяння
проведенню
проведенню
громадської
експертизи громадської
експертизи
діяльності
діяльності органів виконавчої влади»
органів виконавчої влади»

Строк
виконання

Відповідальні
виконавці
політики
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Управління з питань
містобудування та
архітектури
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Управління
комунікацій та
інформаційної
політики
облдержадміністрації

Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання розпоряджень голови обласної державної адміністрації
Проведення аналізу форм та методів Пункт 4.3. Положення про управління
організаційної
роботи
в
районних організаційної роботи апарату Одеської
державних адміністраціях
обласної
державної
адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови
облдержадміністрації від 22.02.2017
№137/А-2017
Перевірка діяльності закладів культури Положення про управління культури,
області
та
надання
організаційно- національностей, релігій та охорони
методичної допомоги
об’єктів культурної спадщини Одеської
обласної
державної
адміністрації,
затверджене розпорядженням голови
облдержадміністрації від 21.09.2015
№580/А-2015
Організаційні заходи
Підготовка інформації про стан виконання Розпорядження
Кабінету
Міністрів
Плану заходів щодо запровадження України від 14.06.2017 №394-р «Про

Протягом
кварталу за
окремим
графіком

Управління
організаційної роботи
апарату
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Управління культури,
національностей,
релігій та охорони
об’єктів культурної
спадщини
облдержадміністрації

10 січня

Департамент
економічної політики

11
№
з/п

5.2.

Зміст заходу
надання адміністративних послуг та інших
публічних послуг в електронній формі та
інтеграції їх до Єдиного державного
порталу адміністративних послуг
Проведення новорічних та різдвяних свят
та надання пільг при їх відвідуванні дітям
соціально
незахищених
категорій,
біженцям та переселенцям із зони АТО

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу
затвердження плану заходів щодо
реалізації Концепції розвитку системи
електронних послуг в Україні на 20172018 роки»
Розпорядження
голови
облдержадміністрації від 21.09.2015 №
580/А-2015
«Про
затвердження
Положення про управління культури,
національностей, релігій та охорони
об’єктів культурної спадщини Одеської
обласної державної адміністрації»
Розпорядження
голови
облдержадміністрації від 21.09.2015 №
580/А-2015
«Про
затвердження
Положення про управління культури,
національностей, релігій та охорони
об’єктів культурної спадщини Одеської
обласної державної адміністрації»
Розпорядження
голови
облдержадміністрації від 21.09.2015 №
580/А-2015
«Про
затвердження
Положення про управління культури,
національностей, релігій та охорони
об’єктів культурної спадщини Одеської
обласної державної адміністрації»
Постанова Кабінету Міністрів України
від 21.12.2016 № 987 «Про щорічні звіти
голів
обласних,
Київської
і
Севастопольської міських державних
адміністрацій»

5.3.

Організація та проведення урочистостей та
концертної програми з нагоди Дня
Соборності України

5.4.

Організація і проведення заходів з нагоди
100-річчя вшанування пам’яті Героїв Крут

5.5.

Підготовка
щорічного
«Звіту
про
здійснення
обласною
державною
адміністрацією
покладених
на
неї
повноважень та стан розвитку відповідної
території» для розгляду на сесії обласної
ради
Проведення засідання Координаційної Розпорядження голови Одеської обласної
ради з питань сприяння розвитку державної адміністрації від 08.11.2017 №

5.6.

Строк
виконання

Відповідальні
виконавці
та стратегічного
планування
облдержадміністрації

До 19 січня

Управління культури,
національностей,
релігій та охорони
об’єктів культурної
спадщини
облдержадміністрації

Січень

Управління культури,
національностей,
релігій та охорони
об’єктів культурної
спадщини
облдержадміністрації

Січень

Управління культури,
національностей,
релігій та охорони
об’єктів культурної
спадщини
облдержадміністрації

Січень

Січень

Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації
Управління
комунікацій та
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№
з/п

Зміст заходу
громадянського суспільства при голові
Одеської обласної державної адміністрації

5.7.

Проведення всеукраїнської акції «Ланцюг
єднання» до Дня Соборності

5.8.

Перевірка та прийняття звітів про
виконання кошторисів за видатками
державного бюджету на утримання
місцевих державних адміністрацій та
структурних
підрозділів
обласної
державної адміністрації, цільових програм
державного бюджету.
Нарада
з
головними
бухгалтерами
сільськогосподарських господарств щодо
особливостей
оподаткування
агротоваровиробників у 2018 році

5.9.

5.10.

5.11.

Обґрунтування необхідності
Строк
здійснення заходу
виконання
1054/А-2017
«Про
утворення
координаційної ради з питань сприяння
розвитку громадянського суспільства
при голові Одеської обласної державної
адміністрації»
Обласна цільова комплексна програма
Січень
національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2016-2020 роки,
затверджена рішенням Одеської обласної
ради від 17.06.2016 № 219-VIІ
Стаття 58, 59, 61 Бюджетного кодексу Січень - лютий
України

Положення про управління аграрної
політики Одеської обласної державної
адміністрації затверджене
розпорядженням голови обласної
державної адміністрації від 08.02.2017
№83/А-2017
Засідання комісії з питань техногенно- Розпорядження
голови
обласної
екологічної безпеки та надзвичайних державної адміністрації від 09.02.2016
ситуацій облдержадміністрації
№ 71/А-2016 «Про комісію з питань
техногенно - екологічної безпеки та
надзвичайних
ситуацій
Одеської
обласної державної адміністрації»
Проведення засідання регіональної ради з Розпорядження
Одеської
обласної
професійно-технічної
освіти державної адміністрації від 11.01.2017
(стейкхолдерів) в Одеській області
№ 8/А-2017 "Про утворення регіональної

Відповідальні
виконавці
інформаційної
політики
облдержадміністрації
Департамент
освіти і науки
облдержадміністрації
Департамент фінансів
облдержадміністрації

Лютий

Управління аграрної
політики
облдержадміністрації

Лютий

Департамент з питань
цивільного захисту,
оборонної роботи та
взаємодії
з правоохоронними
органами
облдержадміністрації
Департамент
освіти і науки
облдержадміністрації

Лютий
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№
з/п

Зміст заходу

5.12.

Організація заходів до Дня Рідної Мови і
Дня народження Лесі Українки.

5.13.

Урочисте відзначення Міжнародного
дня театру

5.14.

Проведення засідання Консультативної
ради з питань охорони культурної
спадщини Одеської області

5.15.

Обласний семінар з підготовки та Положення про управління аграрної
проведення комплексу весняно-польових політики Одеської обласної державної
робіт у 2018 році
адміністрації затверджене
розпорядженням голови обласної
державної адміністрації від 08.02.2017
№83/А-2017
Проведення семінару для керівників Закон України «Про Національний
архівних відділів райдержадміністрацій, архівний фонд і архівні установи»
міських
рад,
трудових
архівів
з
проблемних питань у роботі архівних
установ
Проведення
засідання
обласної Розпорядження
голови
обласної
тристоронньої соціально-економічної ради державної адміністрації від 06.02.2017

5.16.

5.17.

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу
ради
з
професійної
освіти
(стейкхолдерів) в Одеській області"
Обласна цільова комплексна програма
національно-патріотичного
виховання
дітей та молоді на 2016-2020 роки,
затверджена рішенням Одеської обласної
ради від 17.06.2016 № 219-VIІ
Положення про управління культури,
національностей, релігій та охорони
об’єктів культурної спадщини Одеської
обласної
державної
адміністрації,
затверджене розпорядженням голови
облдержадміністрації від 21.09.2015
№ 580/А-2015
Стаття 7 Закону України «Про охорону
культурної спадщини»

Строк
виконання

Відповідальні
виконавці

Лютий

Департамент
освіти і науки
облдержадміністрації

27 березня

Управління культури,
національностей,
релігій та охорони
об’єктів культурної
спадщини
облдержадміністрації

Березень

Управління культури,
національностей,
релігій та охорони
об’єктів культурної
спадщини
облдержадміністрації
Управління аграрної
політики
облдержадміністрації

Березень

Березень

Державний архів
Одеської області

Березень

Департамент
соціальної та сімейної

14
№
з/п

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу
№74/А-2017
«Про
затвердження
Положення про Департамент соціальної
та сімейної політики Одеської обласної
державної адміністрації», від 02.07.2012
№648/А-2012 «Про Одеську обласну
тристоронню
соціально-економічну
раду»
Розпорядження
голови
обласної
державної адміністрації від 20.02.2014
№118/А-2014 „Про обласну комісію з
питань розгляду документів підприємств
та організацій громадських організацій
інвалідів щодо надання дозволу на право
користування пільгами з оподаткування,
дотацій,
фінансової
допомоги
на
поворотній та безповоротній основі та
цільової позики”
Рішення Одеської обласної ради від
16.06.2017 №405-VII «Про затвердження
Програми
розвитку
конкурентоспроможності
малого
та
середнього підприємництва в Одеській
області на 2017-2020 роки»
Стаття 7, 28 Бюджетного кодексу
України

5.18.

Засідання обласної комісії з питань
розгляду документів підприємств та
організацій
громадських
організацій
інвалідів щодо надання дозволу на право
користування пільгами з оподаткування,
дотацій,
фінансової
допомоги
на
поворотній та безповоротній основі та
цільової позики

5.19.

Засідання конкурсної комісії з проведення
конкурсного відбору суб’єктів малого і
середнього підприємництва на отримання
компенсації частини відсоткової ставки по
кредитах, отриманих на розвиток бізнесу

5.20.

Здійснення публічного представлення
звіту про виконання обласного бюджету за
2017 рік. Прес-конференція директора
Департаменту фінансів Одеської обласної
державної адміністрації
Щоденний моніторинг стану виконання Положення про Департамент фінансів
місцевих бюджетів області та доходів Одеської
обласної
державної
державного бюджету від Одеської області адміністрації,
затверджене
розпорядженням
голови
обласної
державної адміністрації від 05.07.2013

5.21.

Строк
виконання

Відповідальні
виконавці
політики
облдержадміністрації

Березень

Департамент
соціальної та сімейної
політики
облдержадміністрації

Березень

Березень

Щоденно

Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації
Департамент фінансів
облдержадміністрації

Департамент фінансів
облдержадміністрації
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№
з/п

Зміст заходу

5.22.

Проведення засідання Ради представників
національно-культурних
товариств
Одеської області

5.23.

Засідання
обласної
комісії
щодо
опрацювання документів, наданих для
отримання
посвідчень
особам,
які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи

5.24.

Засідання обласної комісії з визначення
даних про заробітну плату працівників за
роботу в зоні відчуження в 1986-1990
роках

5.25.

Засідання комісії по державних нагородах
України Одеської обласної
державної
адміністрації

5.26.

Засідання

обласної

комісії

з

питань

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу
№661/А-2013
Положення про управління культури,
національностей, релігій та охорони
об’єктів культурної спадщини Одеської
обласної
державної
адміністрації,
затверджене розпорядженням голови
облдержадміністрації від 21.09.2015
№ 580/А-2015
Розпорядження голови Одеської обласної
державної адміністрації від 14.04.2017
№285/А-2017 „Про обласну комісію
щодо опрацювання документів, наданих
для отримання посвідчень особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи”
Розпорядження
голови
обласної
державної адміністрації від 13.11.2012
№1223/А-2012 „Про обласну комісію з
визначення даних про заробітну плату
працівників за роботу в зоні відчудження
в 1986-1990 роках”
Укази Президента України
від
18.08.2005
№1177/2005
«Про
вдосконалення нагородної справи в
Україні», від 19.02.2003 №138/2003 "Про
порядок представлення до нагородження
та
вручення
державних
нагород
України",
розпорядження
голови
обласної державної адміністрації від
11.04.2005 №144/А-2005 "Про комісію по
державних нагородах України Одеської
обласної державної адміністрації"
Розпорядження
голови
обласної

Строк
виконання

Відповідальні
виконавці

Щомісяця

Управління культури,
національностей,
релігій та охорони
об’єктів культурної
спадщини
облдержадміністрації

Щомісяця

Департамент
соціальної та сімейної
політики
облдержадміністрації

Щомісяця

Департамент соціальної
та сімейної політики
облдержадміністрації

Щомісяця

Сектор нагород
апарату
облдержадміністрації

Протягом

Департамент
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№
з/п

Зміст заходу
проходження
(невійськової) служби

альтернативної

5.27.

Засідання обласної робочої групи з питань
гуманітарної допомоги

5.28.

Організація роботи з питань підвищення
рівня
професійної
компетентності
державних службовців обласної та
районних державних адміністрацій у І
кварталі
2018
року
згідно
із
затвердженими планами-графіками

5.29.

Здійснення організаційних заходів щодо
своєчасного
подання
державними
службовцями
апарату,
структурних
підрозділів
обласної
державної
адміністрації електронних декларацій про
майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 2017 рік

5.30.

Організація
проведення
засідань
конкурсних комісій на зайняття вакантних

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу
державної адміністрації від 02.12.2016
№913/А-2016
«Про
організацію
проходження
альтернативної
(невійськової) служби в Одеській
області»
Розпорядження
голови
обласної
державної адміністрації від 11.08.2016
№552/А-2016 „Про утворення обласної
робочої групи з питань гуманітарної
допомоги”
Закон України «Про державну службу»,
плани-графіки підвищення кваліфікації
державних службовців в Інституті
підвищення кваліфікації керівних кадрів
НАДУ при Президентові України та
Одеському
регіональному
інституті
державного управління НАДУ при
Президентові України, Положення про
управління з питань персоналу апарату
обласної
державної
адміністрації,
затверджене розпорядженням голови
обласної державної адміністрації від
06.07.2016 №419/А-2016
Закон України “Про державну службу”,
Закон
України
«Про
запобігання
корупції», Положення про управління з
питань персоналу апарату
обласної
державної адміністрації, затверджене
розпорядженням
голови
обласної
державної адміністрації від 06.07.2016
№419/А-2016
Закон України «Про державну службу»,
постанова Кабінету Міністрів України

Строк
виконання
кварталу (у разі
потреби)

Відповідальні
виконавці
соціальної та сімейної
політики
облдержадміністрації

Протягом
кварталу (у разі
потреби)

Департамент
соціальної та сімейної
політики
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Управління з питань
персоналу апарату
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Управління з питань
персоналу апарату
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Управління з питань
персоналу апарату

17
№
з/п

Зміст заходу
посад державної служби в Одеській
обласній державній адміністрації

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу
від 25.03.2016 №246 «Про затвердження
Порядку проведення конкурсу на
зайняття посад державної служби»,
Положення про управління з питань
персоналу апарату облдержадміністрації,
затверджене розпорядженням голови
обласної державної адміністрації від
06.07.2016 №419/А-2016
Закон України «Про державну службу»,
Положення про управління з питань
персоналу апарату облдержадміністрації,
затверджене розпорядженням голови
обласної державної адміністрації від
06.07.2016 №419/А-2016
Укази Президента України
від
18.08.2005
№1177/2005
«Про
вдосконалення нагородної справи в
Україні», від 19.02.2003 №138/2003 "Про
порядок представлення до нагородження
та вручення державних нагород України"

5.31.

Проведення
навчання,
нарад
з
працівниками облдержадміністрації щодо
актуальних проблем з питань роботи з
персоналом, законодавства про державну
службу.

5.32.

Організація церемонії вручення нагород з
нагоди:
Дня соборності України,
Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав,
Міжнародного дня театру,
Дня працівників житлово-комунального
господарства
та
побутового
обслуговування населення.
Проведення зустрічей з керівниками Розпорядження
голови
підприємств-боржників
з
виплати облдержадміністрації від 27.04.2017
заборгованості із заробітної плати
№357/А-2017 «Про утворення комісії з
питань дотримання законодавства про
працю щодо легалізації зайнятості
населення та забезпечення виплати
заробітної плати»
України
«Про добровільне
Підготовка звернень до Центральної Закон
виборчої комісії для прийняття нею об’єднання територіальних громад»
рішення про призначення перших виборів

5.33.

5.34.

Строк
виконання

Відповідальні
виконавці
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Управління з питань
персоналу апарату
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Сектор нагород
апарату
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Департамент
економічної політики
та стратегічного
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№
з/п

Зміст заходу

5.35.

депутатів місцевих рад та відповідного
голови (за зверненнями територіальних
громад)
Проведення засідань обласної комісії з
питань інвентаризації об’єктів державної
власності та
упорядкування обліку
юридичних осіб

5.36.

Проведення засідань обласної комісії з
розгляду питання стосовно списання
об’єктів державної власності

5.37.

Проведення засідань обласної комісії з
питань розгляду документів підприємств
та організацій громадських організацій
інвалідів щодо надання дозволу на право
користування пільгами з оподаткування,
дотацій,
фінансової
допомоги
на
поворотній і безповоротній основі та
цільової позики
Проведення засідання міжвідомчої робочої
групи з питань розвитку електронного
урядування та реалізації спільного проекту
з
МБО
«Фонд
Східна
Європа»

5.38.

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу

Строк
виконання

Відповідальні
виконавці
планування
облдержадміністрації

Постанова Кабінету Міністрів України
від 30.11.2005 №1121 «Про затвердження
Методики проведення інвентаризації
об’єктів
державної
власності»,
розпорядження
голови
облдержадміністрації від 19.09.2017
«823/А-2017
«Про
інвентаризацію
об’єктів
державної
власності
та
упорядкування обліку юридичних осіб,
які перебувають в управління обласної та
районних державних адміністрацій
Постанова Кабінету Міністрів України
від 08.11.2017 №1314 «Про затвердження
Порядку списання об’єктів державної
власності»,
розпорядження
голови
облдержадміністрації від 11.03.2008
№123/А-2008 «Про утворення комісії з
розгляду питання стосовно списання
об’єктів державної власності»
Постанова Кабінету Міністрів України
від 08.08.2007 №1010 «Про затвердження
Порядку надання дозволу на право
користування пільгами з оподаткування
для підприємств та організацій інвалідів»

Протягом
кварталу

Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації

Положення про міжвідомчу робочу
групу з питань розвитку електронного
урядування та реалізації спільного
проекту «Електронне урядування задля

Протягом
кварталу (у разі
потреби)

Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування

19
№
з/п

Зміст заходу
«Електронне
урядування
задля
підзвітності влади та участі громади» в
Одеській області

5.39.

Підготовка звіту Одеської обласної
державної адміністрації про виконання
Програми
соціально-економічного
та
культурного розвитку Одеської області за
2017 рік для подальшого розгляду на
черговій сесії обласної ради

5.40.

Формування звіту по Плану заходів із
реалізації у 2016-2017 роках Стратегії
економічного та соціального розвитку
Одеської області до 2020 року

5.41.

Підготовка інформації про стан виконання
плану
організації
запровадження
безвізового режиму

5.42.

Підготовка та проведення засідання
комісії з питань дотримання законодавства
про працю щодо легалізації зайнятості
населення та забезпечення виплати
заробітної плати

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу
підзвітності влади та участі громади» в
Одеській
області,
затверджене
розпорядженням
голови
обласної
державної адміністрації від 05.05.2017
№371/А-2017
Закони України «Про місцеві державні
адміністрації»,
«Про
державне
прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку
України», Регламент Одеської обласної
ради, затверджений рішенням сесії
Одеської обласної ради від 10.12.2015
№10-VII
Постанова Кабінету Міністрів України від
11.11.2015 №932 «Про затвердження
Порядку
розроблення
регіональних
стратегій розвитку і планів заходів з їх
реалізації, а також проведення моніторингу
та оцінки результативності реалізації
зазначених стратегій і планів заходів»
Указ Президента України від 26 травня
2017 року №146/2017 «Про заходи,
пов’язані
із
запровадженням
Європейським
Союзом
безвізового
режиму для громадян України»
Розпорядження
голови
облдержадміністрації від 27.04.2017
№357/А-2017 «Про утворення комісії з
питань дотримання законодавства про
працю щодо легалізації зайнятості
населення та забезпечення виплати
заробітної плати»

Строк
виконання

Відповідальні
виконавці
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації
Департамент фінансів
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

20
№
з/п
5.43.

Зміст заходу
Підготовка та проведення засідання
робочої групи з питань впорядкування
земельних відносин, забезпечення та
дотримання законодавства щодо плати за
землю

5.44.

Щомісячний моніторинг дебіторської та
кредиторської заборгованості місцевих
бюджетів області

5.45.

Здійснення
моніторингу
стану
розроблення (оновлення) містобудівної
документації
на
регіональному
та
місцевому рівнях

5.46.

Робота обласної комісії з питань
вилучення та реалізації вантажів, що
зберігаються понад установлені терміни у
морських
торговельних
портах,
Іллічівському морському рибному порту і
на припортових залізничних станціях

5.47.

Проведення семінарів з питань порядку
подання електронних декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій
держави

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу
Розпорядження
голови
облдержадміністрації від 09.03.2017
№182/А-2017 «Про утворення обласної
робочої групи з питань впорядкування
земельних відносин, забезпечення та
дотримання законодавства щодо плати за
землю»
Положення про Департамент фінансів
обласної
державної
адміністрації,
затверджене розпорядженням голови
обласної державної адміністрації від
05.07.2013 №661/А-2013
Статті 7,22,23 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності»,
постанова Кабінету Міністрів України
від 25.05.2011 №559 «Про містобудівний
кадастр»
Розпорядження
голови
обласної
державної адміністрації від 09.09.2002
№660/А-2002
«Про
вилучення та
реалізацію вантажів, що зберігаються
понад установлені терміни у морських
торговельних
портах,
Іллічівському
морському рибному порту і на
припортових залізничних станціях»
Закон
України
«Про
запобігання
корупції», Положення про сектор
запобігання та виявлення корупції
Одеської
обласної
державної
адміністрації,
затверджене
розпорядженням
голови
обласної
державної адміністрації від 06.02.2017
№78/А-2017

Строк
виконання
Протягом
кварталу

Відповідальні
виконавці
Департамент фінансів
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Департамент фінансів
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Управління
містобудування та
архітектури
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Управління
транспортнокомунікаційної
інфраструктури
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Сектор запобігання та
виявлення корупції
облдержадміністрації
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№
з/п
5.48.

Зміст заходу
Підготовка Антикорупційної програми на
2018-20120 роки

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу
Закон
України
«Про
запобігання
корупції», Положення про сектор
запобігання та виявлення корупції
Одеської
обласної
державної
адміністрації,
затверджене
розпорядженням
голови
обласної
державної адміністрації від 06.02.2017
№78/А-2017
Стаття 20 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності»,
розпорядження
голови
облдержадміністрації від 27.03.2017
№219/А-2017
«Про
утворення
архітектурно - містобудівної ради при
управлінні з питань містобудування та
архітектури
Одеської
облдержадміністрації»
Закони України «Про місцеві державні
адміністрації», «Про Державний реєстр
виборців», Положення про відділ
адміністрування Державного реєстру
виборців апарату Одеської обласної
державної адміністрації, затверджене
розпорядженням
голови
Одеської
обласної державної адміністрації від
14.03.2016 № 128/А-2016
Земельний кодекс України, Водний
кодекс України, Закон України «Про
оренду землі»

5.49.

Засідання архітектурно - містобудівної
ради
при
управлінні
з
питань
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації

5.50.

Вжиття заходів щодо організаційної
підтримки та забезпечення взаємодії
місцевих органів виконавчої влади,
органів
місцевого
самоврядування,
закладів, установ та організацій з питань
ведення Державного реєстру виборців

5.51.

Організація роботи з підготовки лотів та
проведення земельних торгів з продажу
права оренди земельних ділянок водного
фонду

5.52.

Проведення роботи з перегляду договорів Закон України «Про оренду землі»,
оренди
земельних
ділянок Земельний кодекс України

Строк
виконання
Протягом
кварталу

Відповідальні
виконавці
Сектор запобігання та
виявлення корупції
облдержадміністрації

Протягом
кварталу в міру
надходження
документації

Управління
містобудування та
архітектури
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Відділ адміністрування
Державного реєстру
виборців апарату
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації
Департамент
економічної політики

Протягом
кварталу
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№
з/п

Зміст заходу
несільськогосподарського
державної форми власності

5.53.

5.54.

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу

Строк
виконання

Земельний кодекс України, закони
України «Про оцінку земель», «Про
оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в
Україні»,
«Про
засади
державної
регуляторної
політики
у
сфері
господарської діяльності»
Постанова Кабінету Міністрів України від
03.08.1998 № 1216 «Про затвердження
Порядку ведення реєстру місць видалення
відходів»
Постанова Кабінету Міністрів України від
31.08.1998 № 1360 «Про затвердження
Порядку ведення
реєстру об’єктів
утворення, оброблення та утилізації
відходів»
Положення про Департамент екології та
природних
ресурсів,
затверджене
розпорядженням
голови
обласної
державної адміністрації від 17.02.2017
№110/А-2017
Комплексна програма охорони довкілля,
раціонального використання природних
ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки в Одеській області на 2014-2019
роки, затверджена рішенням Одеської
обласної ради від 21.02.2014 №1021-VI;
Положення про Департамент екології та
природних
ресурсів,
затверджене
розпорядженням
голови
обласної

Протягом
кварталу

призначення

Здійснення регуляторної діяльності щодо
підготовки та прийняття регуляторних
актів,
спрямованих
на
правове
регулювання відносин, що виникають між
Одеською
обласною
державною
адміністрацією
та
суб'єктами
господарювання
Складання і ведення реєстру місць
видалення відходів

5.55.

Складання і ведення реєстру об’єктів
утворення оброблення та утилізації відходів

5.56.

Впорядкування ситуації з наявними на
території Одеської області непридатними
хімічними засобами захисту рослин

5.57.

Координація
виконання
Комплексної
програми охорони довкілля, раціонального
використання природних ресурсів та
забезпечення
екологічної
безпеки
в
Одеській області на 2014-2019 роки

Відповідальні
виконавці
та стратегічного
планування
облдержадміністрації
Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Департамент екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Департамент екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Департамент екології
та природних ресурсів
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Департамент екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації
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№
з/п

5.58.

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу
державної адміністрації від 17.02.2017
№110/А-2017
Підтвердження та присвоєння звання Положення про народний (зразковий)
“народний”
аматорським
колективам аматорський
колектив,
затверджене
області
наказом
Міністерства
культури
і
мистецтв України від 23.06.1999 № 415
Зміст заходу

Відповідальні
виконавці

Протягом
кварталу

Управління культури,
національностей,
релігій та охорони
об’єктів культурної
спадщини
облдержадміністрації
Управління
комунікацій та
інформаційної
політики
облдержадміністрації

Розпорядження
голови
обласної
державної адміністрації від 13.02.2017
№90/А-2017
"Про
затвердження
Положення про управління комунікацій
та інформаційної політики Одеської
обласної державної адміністрації"
Впровадження
системи
електронної Постанова Кабінету Міністрів України
взаємодії органів виконавчої влади
від 08.09.2016 №606 "Деякі питання
електронної
взаємодії
державних
електронних інформаційних ресурсів"

Протягом
кварталу

Протягом
кварталу

Управління
діловодства та
контролю апарату
облдержадміністрації

5.61.

Проведення моніторингових досліджень
потреб регіонального ринку праці,
формування регіонального замовлення на
підготовку кваліфікованих робітників та
молодших спеціалістів

Протягом
кварталу

Департамент
освіти і науки
облдержадміністрації

5.62.

Проведення атестаційної експертизи у
закладах
професійної
(професійнотехнічної) освіти

Протягом
кварталу

Департамент
освіти і науки
облдержадміністрації

5.63.

Організація проведення засідання кадрової
комісії щодо призначення керівників
державних
навчальних
закладів
професійної (професійно-технічної) освіти

Протягом
кварталу

Департамент
освіти і науки
облдержадміністрації

5.59.

5.60.

Організація інформаційно-комунікативних
заходів обласної державної адміністрації
за участю представників інститутів
громадянського суспільства

Строк
виконання

Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 25.10.2017 № 831-р
«Питання
управління
державними
закладами професійної (професійнотехнічної) освіти, підпорядкованими
МОН»
Постанова Кабінету Міністрів України
від 12.02.1996 № 200 «Про ліцензування,
атестацію та акредитацію навчальних
закладів»
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 04.03.2013
№ 96/к «Про розгляд та оформлення
документів з кадрових питань»

24
№
з/п
5.64.

Зміст заходу
Засідання
Координаційної
ради
з
національно-патріотичного
виховання
дітей та молоді в Одеській області

5.65.

Організація
та
проведення
уроків
мужності, курсу з тактичної медицини,
психологічних
семінарів-тренінгів
в
закладах освіти

5.66.

Проведення
лекцій
духовно-патріотичного
громадянина України

5.67.

Формування,
затвердження
і
проведення за календарними планами
заходів,
спортивних
змагань
та
навчально-тренувальних
зборів
у
межах коштів, виділених на розвиток
фізичної культури і спорту на 2018 рік
Проведення
фізкультурно-масових
заходів та створення умов для
фізичного розвитку дітей та молоді з
вадами розумового розвитку та
підтримки руху Спеціальної олімпіади

5.68.

клубу-лекторію
виховання

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу
Укази
Президента України від
12.06.2015 №334/2015 «Про заходи щодо
поліпшення національно-патріотичного
виховання дітей та молоді», від
13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію
національно-патріотичного
виховання
дітей та молоді на 2016-2020 роки»
Обласна цільова комплексна програма
національно-патріотичного
виховання
дітей та молоді на 2016-2020 роки,
затверджена рішенням Одеської обласної
ради від 17.06.2016 № 219-VIІ
Обласна цільова комплексна програма
національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2016-2020 роки,
затверджена рішенням Одеської обласної
ради від 17.06.2016 № 219-VIІ

Строк
виконання
Протягом
кварталу

Відповідальні
виконавці
Департамент
освіти і науки
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Департамент
освіти і науки
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Департамент
освіти і науки
облдержадміністрації

Розпорядження
голови
обласної
державної адміністрації від 23.11.2017
№ 1097/А-2017 „Про затвердження
Положення про управління фізичної
культури і спорту Одеської обласної
державної адміністрації"
Указ
Президента
України
від
22.02.2010 N 202/2010 «Про заходи
фізкультурно-оздоровчої діяльності
стосовно дітей та молоді з вадами
розумового розвитку та підтримки
руху Спеціальної олімпіади
в
Україні”

Протягом
кварталу

Управління фізичної
культури і спорту
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Управління фізичної
культури і спорту
облдержадміністрації

І.М. Ткачук

