
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 план роботи районної 
військової адміністрації
на квітень 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 районної військової адміністрації на квітень
 2023 року  (додається).

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

Начальник військової адміністрації                                        Віталій КУДЛАК

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
№ 48/02-07/1 від 24.03.2023
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ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                        
Розпорядження начальника                                                                                                                                   
районної військової адміністрації

                                    
      2023 №          

ПЛАН РОБОТИ
Кременецької районної військової адміністрації

на квітень 2023 року
№
п/п

Зміст заходу Термін 
виконання

Відповідальні 
виконавці

Відмітка про
виконання

І. Питання для розгляду на засіданні колегії районної військової адміністрації
 Засідання колегії райдержадміністрації з порядком денним: 27 квітня

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

управління соціального 
захисту населення 
районної військової 
адміністрації

ІІ. Сесія районної ради
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1. - - - -

ІІІ. Заходи загально районного значення, відзначення пам’ятних дат
1. Заходи,  приурочені Дню створення НАТО 4 квітня 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. Заходи до Всесвітнього дня здоров’я 7 квітня 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 Міжнародного дня визволення в’язнів 
фашистських таборів

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

4. День довкілля 15 квітня заступник начальника 
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. Заходи до 135-річчя від дня народження Івана 
Хворостецького, українського живописця

18 квітня 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. Всесвітній День Землі 22 квітня 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. Всесвітній день книги та авторського права 23 квітня керівництво 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 до Дня Чорнобильської трагедії 26 квітня керівництво районної 
військової адміністрації, 
головний спеціаліст з 
гуманітарних питань та 
забезпечення взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування апарату 
районної військової 
адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад
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9. ХІХ Конкурс вокального співу дітей віком 4-15 років 
,,Золоті Домісольки”

27-28 квітня керівництво районної 
військової адміністрації, 
головний спеціаліст з 
гуманітарних питань та 
забезпечення взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування апарату 
районної військової 
адміністрації, виконавчі 
комітети місцевих рад

10. Заходи до 80-річчя Молотьківської трагедії 
(Лановецька ТГ)

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

ІV. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1. Забезпечення організаційної та методичної підтримки 

посадовим особам місцевого самоврядування,  у 
компетенцію яких входить виконання завдань пов’язаних із 
захистом прав дітей, які походять, проживають на території 
територіальних громад

протягом 
місяця

служба у справах дітей 
районної військової 
адміністрації

2. Проведення вакцинації населення від COVID-19 в протягом заступник голови районної 
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Кременецькому районі місяця військової адміністрації
3. Виїзні дні прийому громадян керівництвом районної 

державної адміністрації у населених пунктах району (за 
окремим графіком)

протягом 
місяця

керівництво районної 
військової адміністрації,  
виконавчі комітети 
місцевих рад

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

протягом 
місяця

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

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

протягом 
місяця

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

6. Взаємодія з територіальними громадами Кременецького 
району з питань забезпечення населених пунктів 
водопостачанням, електроенергією та теплом

протягом 
місяця

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

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

протягом 
місяця

керівництво районної 
військової адміністрації, 
виконавчі комітети 
місцевих рад

8. Співпраця з територіальними громадами району щодо протягом управління соціального 
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надання соціальних послуг місяця захисту населення 
районної військової 
адміністрації

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

протягом 
місяця

відділ фінансового та 
юридичного забезпечення 
апарату районної 
військової адміністрації

V. Засідання комісій, оргкомітетів, наради, семінари

1. Щотижневі наради в начальника  районної військової 
адміністрації з керівниками структурних підрозділів районної 
військової адміністрації

 3, 10, 17, 24 
квітня Кудлак В.Я.

2. Нарада керівника апарату районної військової адміністрації 
з працівниками апарату

3, 10, 17, 24 
квітня Грушко В.Г.

3. Нарада з керівниками підпорядкованих структурних 
підрозділів районної військової адміністрації

6, 13, 20, 27 
квітня Хортик В.В.

4. Нарада з керівниками підпорядкованих структурних 
підрозділів районної військової адміністрації

7, 14, 21, 28 
квітня Злочевська А.М.

 5. Нарада з керівниками правоохоронних органів 1-4
середа
 квітня

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

6. Участь у Національному інформаційному дні Програми ЄС 
«LIFE»

6 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації
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7. Нарада щодо забезпечення соціальної захищеності осіб, які 
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

10 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації

8. Засідання місцевої комісії з питань техногенно - 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при 
Кременецькій районній військовій адміністрації

11 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації

9. Засідання комісії з питань призначення одноразової 
грошової допомоги особам з інвалідністю 14 квітня

управління соціального 
захисту населення 
районної військової 
адміністрації

10. Засідання комісії з питань альтернативної (невійськової) 
служби 18 квітня

управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації

11. Нарада з питань розгляду звернень суб’єктів 
господарювання, яким райвіськадміністрацією встановлено 
мобілізаційні завдання, з питань бронювання 
військовозобовʼязаних працівників на період мобілізації та 
на воєнний час

19 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації

12. Засідання комісії з питань захисту прав дитини  районної 
військової адміністрації

20 квітня служба у справах дітей 
районної військової 
адміністрації

13. Засідання районної комісії щодо розгляду заяв членів сімей 
загиблих учасників бойових дій на території інших держав 
та осіб з інвалідністю I-II гр. з числа учасників бойових дій 
на території інших держав про виплату грошової 

21 квітня

управління соціального 
захисту населення 
районної військової 
адміністрації
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компенсації за належні для отримання жилі приміщення
14. Робочі зустрічі з колективами підприємств, установ та 

організацій району з метою агітаційної роботи серед 
цільових груп громадян для забезпечення комплектування 
бригад в рамках проекту «Гвардія наступу»

протягом 
місяця

керівництво районної 
військової адміністрації

15. Участь в роботі комісії з питань погашення заборгованості 
із виплати заробітної плати (грошового забезпечення),                  
забезпечення контролю за додержанням законодавства про 
працю

25 квітня

управління соціального 
захисту населення 
районної військової 
адміністрації

16 Засідання районної комісії щодо розгляду деяких категорій 
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України, а також членів їх сімей 
про виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення

28 квітня

управління соціального 
захисту населення 
районної військової 
адміністрації

17 Організація проведення  на території району щорічної 
Всеукраїнської акції „За чисте довкілля” протягом 

місяця

управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації

VІ. Засідання колегій управлінь, структурних підрозділів районної військової адміністрації
- - - -

VІІ. Питання для вивчення з наступним інформуванням про них начальника, заступників начальника районної 
військової адміністрації

1. Моніторинг стану утримання та ремонту автомобільних 
доріг району протягом 

місяця

управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації
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2. Проведення моніторингу погашення заборгованості із 
виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та 
організаціях району

протягом 
місяця

управління соціального 
захисту населення 
районної військової 
адміністрації

3. Аналіз господарської діяльності та модернізації 
виробничих потужностей підприємств Кременецького 
району

протягом 
місяця

управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації

4. Збір та узагальнення інформації  щодо захворюваності 
населення району на  вірусну хворобу COVID-19 та 
спроможності закладів охорони здоров’я у наданні 
кваліфікованої медичної допомоги

щоденно

заступник начальника 
районної військової 
адміністрації, головний 
спеціаліст з гуманітарних 
питань та забезпечення 
взаємодії з органами 
місцевого самоврядування 
апарату районної 
військової адміністрації

5. Аналіз проведення вакцинації населення від COVID-19 в 
Кременецькому районі

щоденно

заступник начальника 
районної військової 
адміністрації, головний 
спеціаліст з гуманітарних 
питань та забезпечення 
взаємодії з органами 
місцевого самоврядування 
апарату районної 
військової адміністрації

6. Збір щоденної інформації щодо поселення внутрішньо 
переміщених осіб на території району щоденно управління соціального 

захисту населення 
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районної військової 
адміністрації

7. Аналіз роботи закладів охорони здоров’я, освіти та 
культури району 

щоденно

заступник начальника 
районної військової 
адміністрації, головний 
спеціаліст з гуманітарних 
питань та забезпечення 
взаємодії з органами 
місцевого самоврядування 
апарату районної 
військової адміністрації

8. Збір та узагальнення аналітичних матеріалів щодо 
діяльності територіальних громад району

щоденно

заступник начальника 
районної військової 
адміністрації, головний 
спеціаліст з гуманітарних 
питань та забезпечення 
взаємодії з органами 
місцевого самоврядування 
апарату районної 
військової адміністрації

9. Проведення аналізу та узагальнення статистичних даних 
про підсумки роботи із зверненнями громадян, що 
надійшли до районної військової адміністрації 

протягом 
місяця

відділ фінансового та 
юридичного забезпечення 
апарату районної 
військової адміністрації

10. Повідомлення про вчинення корупційних  правопорушень 
або правопорушень пов’язаних з корупцією, та інших 
порушень вимог Закону України ,,Про запобігання 
корупції”

протягом 
місяця

відділ документообігу та 
запобігання корупції 
апарату районної 
військової адміністрації
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11. Стан роботи  з виконання завдань, визначених законами  
України, Постановами Верховної Ради України, актами 
Президента України, Кабінетом Міністрів України, 
протокольними рішеннями, розпорядчими документами 
начальників обласної та районної військових адміністрацій

протягом 
місяця відділ документообігу та 

запобігання корупції 
апарату районної 
військової адміністрації

12. Перевірка військового обліку на підприємствах, установах, 
організаціях району

згідно 
окремого 
графіка

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

VІІІ. Робота з кадрами
1. Семінари – навчання з керівниками та спеціалістами 

структурних підрозділів районної військової адміністрації 
протягом 

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

    
IX. Перелік нормативних документів,

за якими вимагається подання інформацій органам влади вищого рівня
у квітні 2023 року
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1.

Розпорядження обласної державної адміністрації від 
28.12.2017 № 902-од
,,Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із 
запровадження в області Концепції реалізації державної 
політики у сфері реформування загальної середньої освіти 
,,Нова українська школа””

до 1 квітня головний спеціаліст з 
гуманітарних питань та 
забезпечення взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування апарату 
районної військової 
адміністрації 

2.

Розпорядження обласної державної адміністрації від 
09.02.2021                     №86/01.02-01 ,,Про проведення 
моніторингу і оцінки результативності виконання стратегії 
розвитку Тернопільської області на 2021–2027 роки та 
плану заходів з її реалізації  у 2021–2023 роках ”

до 1 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації

3.

Розпорядження обласної військової адміністрації від 
28.09.2022                     №689/01.02-01 ,,Про підготовку 
об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної 
сфери та інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий 
період 2022/2023 року, забезпечення сталого проходження 
опалювального періоду”

до 1 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації

4.

Розпорядження обласної військової адміністрації від 
27.01.2023                     №29/01.02-01 ,,Про затвердження 
плану заходів з реалізації  в області у 2023 –2024 роках 
Стратегії комунікації з питань 
європейської інтеграції України 
на період до 2026 року”

до 1 квітня сектор інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю районної 
військової адміністрації
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5. Доручення  обласної державної адміністрації від 01.02.2019 
№ 12 ,,Про проведення ярмаркових заходів у місті 
Тернополі та області”

до 1 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації

6. Доручення  обласної державної адміністрації від 04.07.2021                             
№55/01.02-03 ,,Про результати проведення в області 
реформи органів місцевого самоврядування та 
територіальних органів влади”

до 1 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації

7. Розпорядження обласної державної адміністрації від 
30.05.2019                     №331-од  ,,Про комплекс заходів 
щодо відновлення функціонування захисних споруд 
цивільного захисту за призначенням на території області”

до 3 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації

8. Розпорядження обласної державної адміністрації від 
22.04.2020                     № 244/01.02-01 ,,Про затвердження 
плану заходів щодо реалізації в області Концепції розвитку 
системи екстреної медичної допомоги”

до 3 квітня головний спеціаліст з 
гуманітарних питань та 
забезпечення взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування апарату 
районної військової 
адміністрації 

9. Розпорядження обласної військової адміністрації від 
24.01.2023                     № 26/01.02-01 ,,Про підсумки роботи 
із зверненнями громадян, що надійшли до обласної 
військової адміністрації упродовж 2022 року”

до 3 квітня відділ фінансового та 
юридичного забезпечення 
апарату районної 
військової адміністрації 
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10. Розпорядження обласної державної адміністрації від 
30.07.2015                     № 477-од  ,,Про соціальну та 
професійну адаптацію учасників антитерористичної 
операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або 
відставку) ”

до 5 квітня управління соціального 
захисту населення апарату 
районної військової 
адміністрації 

11. Розпорядження обласної державної адміністрації від 
10.10.2016                     № 580-од  ,,Про затвердження плану 
заходів щодо сприяння залученню інвестицій і 
запровадження сучасних технологій у сфері поводження з 
відходами на території області”

до 5 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації

12. Розпорядження обласної державної адміністрації від 
12.03.2018                     № 181-од  ,,Про забезпечення 
належного поводження з твердими побутовими відходами”

до 5 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації

13. Розпорядження обласної державної адміністрації від 
10.06.2019                     № 349-од ,,Про затвердження плану 
заходів на 2019 та наступні роки, спрямованих на 
забезпечення розвитку в області фізкультурно-спортивної 
реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в 
антитерористичній операції,  у заходах із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській області”

до 5 квітня головний спеціаліст з 
гуманітарних питань та 
забезпечення взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування апарату 
районної військової 
адміністрації 

14 Розпорядження обласної державної адміністрації від 
24.12.2019                     № 794/01.02-01 ,,Про антикорупційну 
програму обласної державної адміністрації на 2020-2022 
роки”

до 5 квітня відділ документообігу та 
запобігання корупції 
апарату районної 
військової адміністрації
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15 Розпорядження обласної державної адміністрації від 
06.10.2020                     № 565/01.02-01 ,,Про  затвердження 
регіонального плану заходів щодо поліпшення організації 
харчування в закладах загальної середньої освіти”

до 5 квітня головний спеціаліст з 
гуманітарних питань та 
забезпечення взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування апарату 
районної військової 
адміністрації 

16 Розпорядження обласної державної адміністрації від 
29.10.2021                     № 660/01.02-01 ,,Про затвердження 
плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації в області 
Національної стратегії із створення безбар’єрного простору 
в Україні на період до 2030 року”

до 5 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації

17. Доручення  обласної державної адміністрації від 20.10.2014 
№ 85 ,,Щодо соціальної підтримки сімей 
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького 
складу, працівників, які беруть участь в антитерористичній 
операції”

до 5 квітня управління соціального 
захисту населення 
районної військової 
адміністрації

18. Доручення  обласної державної адміністрації від 18.12.2014 
№ 103 ,,Про виконання невідкладних заходів щодо 
мінімізації дій Російської Федерації з дестабілізації ситуації 
в економіці України”

до 5 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації

19. Доручення  обласної державної адміністрації від 04.08.2016 
№ 67 ,,Про координацію діяльності органів виконавчої 
влади області та взаємодію з громадськістю з питань 
здійснення контролю у сфері охорони довкілля та 
використання природних ресурсів”

до 5 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації
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20. Доручення обласної державної адміністрації від 04.04.2019 
№ 37 ,,Про проведення консультацій із громадськістю”

до 5 квітня сектор інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю районної 
військової адміністрації

21. Календарний план виконання заходів на 2021 і 2022 роки з 
реалізації у Тернопільській області Національної стратегії із 
створення безбар'єрного простору в Україні на період до 
2030 року від 05.01.2022 № 10/01.02-08”

до 5 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації

22. Розпорядження обласної державної адміністрації від 
16.02.2012 № 100-од
,,Про роботу підприємств оптової та роздрібної торгівлі”

до 10 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації

23. Розпорядження обласної державної адміністрації від 
05.03.2012 № 147-од
,,Про підвищення якості та безпечності продукції (товарів, 
робіт, послуг) ”

до 10 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації

24. Розпорядження обласної державної адміністрації від 
27.11.2014 № 570-од
,,Про посилення безпеки громадян та захисту населених 
пунктів Тернопільської області”

до 10 квітня відділ оборонної, 
мобілізаційної роботи та 
управління персоналом 
апарату районної 
військової адміністрації

25. Розпорядження обласної державної адміністрації від 
19.05.2021 № 336/01.02-01 ,,Про проведення обстеження 
будівель (приміщень) щодо відповідності вимогам 
архітектурної доступності для людей з інвалідністю” 

до 10 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації
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26. Розпорядження обласної державної адміністрації від 
10.03.2020 № 159/01.02-01 ,,Про план заходів з реалізації в 
області у 2020 році Національної стратегії реформування 
системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року”

до 10 квітня служба у справах дітей 
районної військової 
адміністрації

27. Розпорядження обласної державної адміністрації від 
16.04.2021 № 279/01.02-01 ,,Про здійснення шефства над 
військовими частинами та місцевими органами військового 
управління області”

до 10 квітня відділ оборонної, 
мобілізаційної роботи та 
управління персоналом 
апарату районної 
військової адміністрації

28. Розпорядження обласної військової адміністрації від 
06.04.2022                            № 183/01.02-01 ,,Про організацію 
збору тіл (останків) загиблих на території  області”

до 10 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації

29. Розпорядження обласної військової адміністрації від 
21.12.2022                            № 924/01.02-01 ,,Про заходи 
щодо наповнення місцевих бюджетів та ефективного 
використання бюджетних коштів у 2023 році”

до 10 квітня відділ з питань фінансів та 
внутрішнього аудиту 
районної військової 
адміністрації

30. Розпорядження обласної військової адміністрації від 
03.03.2023                            № 109/01.02-01 ,,Про організацію 
суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану на 
території Тернопільської області”

до 10 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації 

31. Доручення  обласної державної адміністрації від 22.10.2014                            
№ 87 ,,Про підтримку реалізації товарів українського 
виробництва”

до 10 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації
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32. Доручення  обласної державної адміністрації від 14.12.2018                            
№ 112 ,,Про моніторинг стану реалізації інвестиційних 
проектів”

до 10 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації

33. Доручення  обласної державної адміністрації від 18.01.2021                            
№ 2/01.02-03 ,,Про утворення робочої групи зі сприяння 
діяльності органам місцевого самоврядування з питань 
соціального захисту населення та захисту прав дітей”

до 10 квітня служба у справах дітей 
районної військової 
адміністрації

34. Розпорядження обласної державної адміністрації від 
13.02.2008                     № 103 ,,Про організацію виконання 
Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 
109/2008 ,,Про першочергові заходи щодо забезпечення 
реалізації та гарантування конституційного права на 
звернення до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування”

до 15 квітня відділ фінансового та 
юридичного забезпечення 
апарату районної 
військової адміністрації 

35. Розпорядження обласної державної адміністрації від 
28.10.2014                     № 455-од ,,Про заходи щодо 
активізації науково-технічної та інноваційної діяльності в 
області”

до 15 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації

36. Розпорядження обласної державної адміністрації від 
31.10.2019                     № 706-од ,,Про забезпечення прав та 
законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних 
форм виховання дітей”

до 15 квітня служба у справах дітей 
районної військової 
адміністрації

37. Розпорядження обласної державної адміністрації від 
15.06.2020                     №343/01.02-01 ,,Про утворення 
обласної робочої групи з питань функціонування ринку 
пасажирських перевезень”

до 15 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації
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38. Розпорядження обласної державної адміністрації від 
28.01.2021                     № 62/01.02-01 ,,Про забезпечення 
соціально-правового захисту дітей, профілактики 
правопорушень та злочинності у дитячому середовищі”

до 15 квітня служба у справах дітей 
районної військової 
адміністрації

39. Розпорядження обласної державної адміністрації від 
27.10.2021                             № 652/01.02-01 ,,Про 
затвердження плану заходів з покращення розвитку сфери 
надання адміністративних послуг в області”

до 15 квітня сектор цифрового 
розвитку, цифрових 
трансформацій і 
цифровізації та організації 
діяльності центрів надання 
адміністративних послуг 
районної військової 
адміністрації

40. Розпорядження обласної військової адміністрації від 
27.02.2023                               № 88/01.02-01 ,,Про 
організацію укриття населення в захисних спорудах 
цивільного захисту”

до 15 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації

41. Розпорядження обласної військової адміністрації від 
11.03.2023                               № 123/01.02-01 ,,Про 
організацію та проведення в області у 2023 році  щорічної 
всеукраїнської акції „За чисте довкілля”

до 15 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації

42. Розпорядження обласної державної адміністрації від 
16.03.2016                            № 147-од ,,Про організацію 
проведення моніторингу та оцінки результативності 
реалізації державної регіональної політики”

до 20 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації

43. Розпорядження обласної державної адміністрації від 
05.02.2018 № 72-од ,,Про забезпечення безпеки дорожнього 
руху”

до 20 квітня управління соціально-
економічного розвитку 
територій районної 
військової адміністрації
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44. Доручення обласної державної адміністрації від 04.04.2019 
№ 37 ,,Про проведення консультацій із громадськістю”

до 20 квітня сектор інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю районної 
військової адміністрації

45. Розпорядження обласної військової адміністрації від 
30.11.2022 № 829/01.02-01 ,,Про стан розвитку цифрової 
трансформації області”

до 25 квітня сектор цифрового 
розвитку, цифрових 
трансформацій і 
цифровізації та організації 
діяльності центрів надання 
адміністративних послуг 
районної військової 
адміністрації

46. Доручення обласної державної адміністрації від 07.02.2020 
№ 9/01.02-03 ,,Про забезпечення інформаційно-
аналітичного та оперативного інформування”

до 25 квітня сектор інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю районної 
військової адміністрації

Керівник апарату військової адміністрації                                                                                      Віталій ГРУШКО
 

                    
   Надія Нікітович


