
КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  _________________ 20__ року                 м. Кременець             № __________

Про затвердження плану роботи 
районної військової адміністрації
на ІІ квартал 2023 року 

Відповідно до статей 6 і 13 Закону України ,,Про місцеві державні 
адміністрації”, указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 
,,Про введення військового стану в Україні” та № 68/2022 ,,Про утворення 
військових адміністрацій”, від 12 серпня 2022 року №573/2022                       
,,Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, від 7 листопада        
2022 року № 757/2022 ,,Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, 
від 6 лютого 2023 року № 58/2023 ,,Про продовження строку дії воєнного стану 
в Україні”, Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 10 січня 2023 року                 
№ 7/02-07/1, з метою забезпечення планування діяльності районної військової 
адміністрації, координації роботи її відділів та управлінь:

1. Затвердити план роботи Кременецької районної військової адміністрації 
на ІІ квартал 2023 року  (додається).

  2. Контроль за виконанням  плану роботи районної військової 
адміністрації на ІІ квартал 2023 року покласти на заступників начальника та 
керівника апарату районної військової адміністрації згідно із розподілом 
обов’язків. 

Начальник військової адміністрації                        Віталій КУДЛАК

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
№ 39/02-07/1 від 13.03.2023

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA1040000003064AD003F5D5D03 
Підписувач КУДЛАК ВІТАЛІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ
Дійсний з 19.04.2022 10:26:41 по 19.04.2023 23:59:59
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Алла Злочевська

Віталій Грушко

Надія Нікітович

Зоряна Павлюк

Катерина Калітка



                                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника районної 
військової адміністрації
                            2023 №         

План 
роботи районної військової адміністрації на ІІ квартал 2023 року

№
з/п

Зміст заходу Термін 
виконання

Відповідальні виконавці Відмітка
про

виконання

І.  Засіданні колегії районної військової адміністрації
Засідання колегії районної військової адміністрації з 
порядком денним:

1. Про виконання бюджету району за перший квартал 
2023 року

квітень відділ з питань фінансів та 
внутрішнього аудиту районної 
військової адміністрації

2. Про внесення змін до районного бюджету 
Кременецького району на 2023 рік

квітень відділ з питань фінансів та 
внутрішнього аудиту районної 
військової адміністрації

3. Про стан призначення соціальних виплат мало 
захищеним верствам населення району в тому числі 
внутрішньо переміщеним особам

квітень управління соціального 
захисту населення районної 
військової адміністрації

4. Про обмеження та заборони визначені Законом України 
,,Про запобігання корупції”

травень відділ документообігу та 
запобігання корупції апарату 
районної військової 
адміністрації

5. Про організацію надання медичної допомоги в районі 
хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19 та 

червень заступник голови, головний 
спеціаліст з гуманітарних 
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вжиті заходи щодо запобігання поширенню вказаної 
інфекції

питань та забезпечення 
взаємодії з органами 
місцевого самоврядування 
апарату районної військової 
адміністрації

ІІ. Заходи загальнорайонного значення, відзначення пам’ятних дат
1. Заходи до 37-х роковин  Чорнобильської катастрофи квітень керівництво районної 

військової адміністрації, 
головний спеціаліст з 
гуманітарних питань та 
забезпечення взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування апарату 
районної військової 
адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад

2. ,,Весна іде наповнена чудес – Христос Воскрес” заходи 
до Великодня

квітень керівництво районної 
військової адміністрації, 
головний спеціаліст з 
гуманітарних питань та 
забезпечення взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування апарату 
районної військової 
адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад

3. Заходи до Дня створення НАТО квітень заступник начальника 
районної військової 
адміністрації, головний 
спеціаліст з гуманітарних 
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питань та забезпечення 
взаємодії з органами 
місцевого самоврядування 
апарату районної військової 
адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад

4. Заходи  присвячені  Дню Героїв України травень керівництво районної 
військової адміністрації, 
головний спеціаліст з 
гуманітарних питань та 
забезпечення взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування апарату 
районної військової 
адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих ра

5. Заходи до Дня Європи травень заступник начальника 
районної військової 
адміністрації, головний 
спеціаліст з гуманітарних 
питань та забезпечення 
взаємодії з органами 
місцевого самоврядування 
апарату районної військової 
адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад

6. Заходи з нагоди Дня пам’яті та примирення травень керівництво районної 
військової адміністрації, 
головний спеціаліст з 
гуманітарних питань та 
забезпечення взаємодії з 



4

органами місцевого 
самоврядування апарату 
районної військової 
адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад

7. Заходи до Дня Матері травень заступник начальника 
районної військової 
адміністрації, головний 
спеціаліст з гуманітарних 
питань та забезпечення 
взаємодії з органами 
місцевого самоврядування 
апарату районної військової 
адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад

8. Заходи у зв’язку з 84-ми роковинами Великого терору – 
масових політичних репресій 1937-1938 років  в Україні

травень керівництво районної 
військової адміністрації, 
головний спеціаліст з 
гуманітарних питань та 
забезпечення взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування апарату 
районної військової 
адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад

9. Заходи з нагоди перепоховання Т.Г. Шевченка травень заступник начальника 
районної військової 
адміністрації, головний 
спеціаліст з гуманітарних 
питань та забезпечення 
взаємодії з органами 
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місцевого самоврядування 
апарату районної військової 
адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад

10. Останні дзвоники в закладах загальної середньої освіти травень керівництво районної 
військової адміністрації, 
головний спеціаліст з 
гуманітарних питань та 
забезпечення взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування апарату 
районної військової 
адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад

11. Заходи, присвячені Міжнародному Дню захисту дітей червень заступник начальника 
районної військової 
адміністрації, головний 
спеціаліст з гуманітарних 
питань та забезпечення 
взаємодії з органами 
місцевого самоврядування 
апарату районної військової 
адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад

12. Заходи  до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв 
війни в Україні 

червень керівництво районної 
військової адміністрації, 
головний спеціаліст з 
гуманітарних питань та 
забезпечення взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування апарату 
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районної військової 
адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад

13. Заходи з нагоди Дня державної служби червень керівництво районної 
військової адміністрації, 
головний спеціаліст з 
гуманітарних питань та 
забезпечення взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування апарату 
районної військової 
адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад

14. Урочистості з відзначення 27-ї річниці Конституції 
України

червень керівництво районної 
військової адміністрації, 
головний спеціаліст з 
гуманітарних питань та 
забезпечення взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування апарату 
районної військової 
адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад

ІІІ. Робота з органами місцевого самоврядування щодо реалізації ними делегованих повноважень органів 
виконавчої влади

1. Утримання та ремонту автомобільних доріг району протягом 
кварталу

управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної військової 
адміністрації

2. Забезпечення організаційної та методичної підтримки 
посадовим особам місцевого самоврядування,  у 

протягом 
кварталу

служба у справах дітей 
районної військової 
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компетенцію яких входить виконання завдань 
пов’язаних із захистом прав дітей, які походять , 
проживають на території територіальних громад

адміністрації

3. Проведення вакцинації населення від COVID-19 в 
Кременецькому районі

протягом 
кварталу

заступник начальника 
районної військової 
адміністрації

4. Забезпечення роботи ,,Пунктів Незламності” в районі протягом 
кварталу

керівництво районної 
військової адміністрації, 
управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної військової 
адміністрації

5. Виїзні дні прийому громадян керівництвом районної 
державної адміністрації у населених пунктах району (за 
окремим графіком)

протягом 
кварталу

керівництво районної 
військової адміністрації,  
виконавчі комітети місцевих 
рад

6. Відкриття та введення в експлуатацію відремонтованих 
та новозбудованих об’єктів соціальної інфраструктури в 
районі

протягом 
кварталу

керівництво районної 
військової адміністрації,  
виконавчі комітети місцевих 
рад

7. Участь у засіданнях сесій місцевих рад та їх виконавчих 
органів, нарадах-семінарах з питань роботи органів 
місцевого самоврядування, життєдіяльності  району (за 
окремим графіком)

протягом 
кварталу

керівники структурних 
підрозділів районної 
військової адміністрації (за 
галузевим принципом), 
виконавчі комітети місцевих 
рад

8. Надання інформаційної підтримки територіальним 
громадам щодо налагодження взаємодії з органами 
державної влади

протягом 
кварталу

керівники структурних 
підрозділів районної 
військової адміністрації (за 
галузевим принципом), 
виконавчі комітети місцевих 
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рад
9. Взаємодія з територіальними громадами Кременецького 

району з питань забезпечення населених пунктів 
водопостачанням, електроенергією та теплом

протягом 
кварталу

керівництво районної 
військової адміністрації, 
управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної військової 
адміністрації

10. Взаємодія з територіальними громадами Кременецького 
району з питань освіти, медицини, культури

протягом 
кварталу

керівництво районної 
військової адміністрації, 
виконавчі комітети місцевих 
рад

11. Співпраця з територіальними громадами району щодо 
надання соціальних послуг

протягом 
кварталу

управління соціального 
захисту населення районної 
військової адміністрації

12. Надання практичної допомоги з організації роботи із 
зверненнями громадян органам місцевого 
самоврядування

протягом 
кварталу

відділ фінансового та 
юридичного забезпечення 
апарату районної військової 
адміністрації

ІV. Заходи структурних підрозділів районної військової адміністрації
1. Нарада з керівниками правоохоронних органів 1-4 середа 

щомісяця
відділ оборонної, 
мобілізаційної роботи та 
управління персоналом 
апарату районної військової 
адміністрації

2. Моніторинг та узагальнення інформації щодо 
розміщення в районі внутрішньо переміщених осіб із 
зони бойових дій

протягом 
кварталу

головний спеціаліст з 
гуманітарних питань та 
забезпечення взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування апарату 
районної військової 
адміністрації, виконавчі 
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комітети місцевих рад
3. Організаційна робота з представниками особистих 

селянських господарств з питань надання допомоги 
тимчасово переміщеним особам

протягом 
кварталу

головний спеціаліст з 
гуманітарних питань та 
забезпечення взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування апарату 
районної військової 
адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад

4. Вирішення питання з надання вільних житлових 
приміщень в районі для тимчасового розміщення 
вимушено переміщених осіб

протягом 
кварталу

керівництво районної 
військової адміністрації, 
головний спеціаліст з 
гуманітарних питань та 
забезпечення взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування апарату 
районної військової 
адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад

5. Координація роботи волонтерів щодо надання допомоги 
вимушено переміщеним особам

протягом 
кварталу

керівництво районної 
військової адміністрації, 
головний спеціаліст з 
гуманітарних питань та 
забезпечення взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування апарату 
районної військової 
адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад

6. Робота з громадами району щодо організації побуту 
вимушено переміщених осіб

протягом 
кварталу

керівництво районної 
військової адміністрації, 
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головний спеціаліст з 
гуманітарних питань та 
забезпечення взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування апарату 
районної військової 
адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад

7. Моніторинг дітей, залишених без батьківського 
піклування, дітей-сиріт, які в умовах воєнного стану 
прибули на територію району

протягом 
кварталу

служба у справах дітей 
районної військової 
адміністрації

8. Проведення заходів, спрямованих на підтримку дітей із 
внутрішньо переміщених сімей та закладів 
інституційного догляду

протягом 
кварталу

служба у справах дітей 
районної військової 
адміністрації

9. Проведення моніторингу забезпеченості аграріїв району 
паливно-мастильними матеріалами для проведення 
комплексу весняно-польових робіт

протягом 
кварталу

управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної військової 
адміністрації

10. Проведення роботи  щодо забезпечення дотримання 
вимог законодавства  на території району у сфері   
питного водопостачання

протягом 
кварталу

управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної військової 
адміністрації

11. Проведення роботи з органами місцевого 
самоврядування щодо дотримання вимог законодавства 
в сфері поводження з побутовими відходами

протягом 
кварталу

управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної військової 
адміністрації, органи 
місцевого самоврядування

12. Нарада  начальника  районної військової адміністрації з 
керівниками структурних підрозділів 
райдержадміністрації

щопонеділка керівник апарату районної 
військової адміністрації

13. Наради  при першому заступникові начальника щочетверга перший заступник начальника 
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районної військової адміністрації з керівниками 
економічної сфери

районної військової 
адміністрації

14. Наради  при заступникові начальника районної 
військової адміністрації з керівниками гуманітарної 
сфери

щоп’ятниці заступник начальника 
районної військової 
адміністрації

Керівник апарату військової адміністрації                                                                                                Віталій ГРУШКО
    

Надія Нікітович


