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Про перспективний план роботи
обласної державної адміністрації
на 2019 рік

1. Затвердити перспективний план роботи обласної державної
адміністрації на 2019 рік (додається).
2. Першому заступнику, заступникам голови, керівнику апарату,
керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації,
територіальних органів центральних органів виконавчої влади, головам
райдержадміністрацій забезпечити реалізацію запланованих заходів.
3. Рекомендувати міським головам міст обласного значення, сільським,
селищним, міським головам об’єднаних територіальних громад взяти участь у
виконанні заходів, передбачених перспективним планом роботи обласної
державної адміністрації на 2019 рік.
4. Контроль та координацію роботи за реалізацією заходів, передбачених
у перспективному плані роботи обласної державної адміністрації на 2019 рік,
покласти на першого заступника, заступників голови, керівника апарату
обласної державної адміністрації.

Голова

О. МИСНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови обласної
державної адміністрації
26 грудня 2018 року № 800

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
роботи Чернігівської обласної державної адміністрації
на 2019 рік
І. Основні напрямки діяльності
Обласна державна адміністрація реалізує надані Законом України «Про
місцеві державні адміністрації» повноваження з метою досягнення визначених
керівництвом держави цілей, реалізації стратегічних пріоритетів економічного
та соціального розвитку області по забезпеченню позитивних змін в якості і
безпеці життя людей, концентрує увагу на виконанні завдань програми
економічного і соціального розвитку, бюджету області на 2019 рік, цільових
програм, відповідних планів і заходів.
Пріоритетними напрямками діяльності передбачаються:
забезпечення реалізації конституційних прав громадян України;
створення необхідних соціальних, економічних, правових та
інформаційних умов для забезпечення соціально-економічного розвитку
області;
комплексний розвиток територіальних громад;
збалансованість місцевих бюджетів та ефективне використання
бюджетних коштів;
розвиток інфраструктури населених пунктів;
поліпшення якості та доступності освіти та медичного обслуговування
населення;
пропаганда здорового способу життя, розбудова спортивної
інфраструктури;
зростання рівня зайнятості населення та стимулювання його
самозайнятості;
гарантований соціальний захист жителів області, підтримка внутрішніх
переселенців та учасників АТО, ООС;
підвищення громадської активності громадян та залучення їх для
вирішення спільних проблем;
раціональне використання природних ресурсів та запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій;
забезпечення регіональної безпеки та особистої безпеки громадян,
протидія корупції;
підвищення рівня інвестиційної привабливості та інноваційної
спроможності;
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нарощення експортного потенціалу регіону та зміцнення позицій
товаровиробників області на зовнішніх ринках, диверсифікація експорту;
створення сприятливого бізнес-середовища, подальша розбудова
інфраструктури підтримки бізнесу;
реалізація ефективної регуляторної політики та підвищення якості
надання адміністративних послуг;
енергозбереження, розширення використання альтернативних видів
палива;
ефективне функціонування споживчого ринку, насичення його якісними
та безпечними для життя і здоров’я товарами і послугами;
підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки;
розвиток соціальної інфраструктури сільських територій.
вирішення проблем багатодітних сімей, сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з обмеженими фізичними можливостями;
розвиток культурного та духовного середовища, національнопатріотичного виховання населення;
розвиток туристично-рекреаційної сфери.
ІІ. Орієнтовний перелік питань для розгляду на засіданнях
Колегії обласної державної адміністрації:
У першому кварталі:
Про підсумки роботи у сфері цивільного захисту за 2018 рік та
визначення завдань на 2019 рік (січень).
Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку,
місцевих бюджетів області за 2018 рік та основні завдання на 2019 рік (лютий).
Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в Чернігівській області
за підсумками 2018 року (лютий).
Про стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань,
визначених законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, дорученнями Прем’єр-міністра України, власними рішеннями,
реагування на запити та звернення народних депутатів України та депутатів
місцевих рад, виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної
інформації», роботи із зверненнями громадян за підсумками 2018 року (лютий).
Про стан утримання автомобільних доріг в області та шляхи вирішення
питань щодо їх поліпшення (березень).
Про стан дотримання законодавства про державну службу в Чернігівській
області у 2018 році (березень).
У другому кварталі:
Про головні завдання оздоровчої кампанії 2019 року (квітень).
Про виконання місцевих бюджетів області за підсумками I кварталу 2019
року (травень).
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Про підсумки надання субсидії населенню області в опалювальний період
2018-2019 років (травень).
Про фінансову підтримку розвитку агропромислового комплексу області
(червень).
Про розвиток туристичної галузі Чернігівської області (червень).
У третьому кварталі:
Про стан реалізації концепції Нової української школи в закладах
загальної середньої освіти області (липень).
Про стан довкілля області (липень).
Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку та
місцевих бюджетів області за підсумками І півріччя 2019 року (серпень).
Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в Чернігівській області
за підсумками І півріччя 2019 року (серпень).
Про стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань,
визначених законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, дорученнями Прем’єр-міністра України, власними рішеннями,
реагування на запити та звернення народних депутатів України та депутатів
місцевих рад, виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної
інформації», роботи із зверненнями громадян за підсумками І півріччя 2019
року (серпень).
Про готовність паливно-енергетичного комплексу та житловокомунального господарства області до роботи в осінньо-зимовий період
2019/2020 років. (вересень).
Про стан розвитку фізичної культури і спорту в області (вересень).
У четвертому кварталі:
Про стан та перспективи розвитку системи надання адміністративних
послуг (жовтень).
Про стан соціально-правового захисту дітей в області (жовтень).
Про стан виконання вимог Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» в частині забезпечення населених пунктів області
оновленою містобудівною документацією (жовтень).
Про виконання місцевих бюджетів області за підсумками 9 місяців 2019
року (листопад).
Про стан надання первинної медичної допомоги населенню області
(листопад).
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ІІІ. Організаційна робота
1. Робочі поїздки керівництва обласної державної адміністрації по області
(за окремим визначенням).
2. Виїзні дні-приймальні, збори активу районів, міст за участю
керівництва обласної державної адміністрації (за окремим визначенням).
3. Тижні моніторингу районів, міст обласного значення (комплексна
перевірка стану виконання органами місцевого самоврядування делегованих
повноважень органів виконавчої влади) обласними управліннями та
організаціями:
Корюківський район
- І квартал
Бахмацький район
- ІІ квартал
Куликівський район
- ІІІ квартал
Сновський район
- ІV квартал
5. Дні апарату обласної державної адміністрації в райдержадміністраціях:
Менський район
Н.-Сіверський район
Талалаївський район
Куликівський район

- І квартал
- ІІ квартал
- ІІІ квартал
- ІV квартал

6. Засідання комісій, рад, робочих груп, організаційних комітетів та
інших консультативно-дорадчих органів (протягом року).
7. Наради:
при голові обласної державної адміністрації, першому заступнику,
заступниках голови обласної державної адміністрації, керівнику апарату
обласної державної адміністрації, в структурних підрозділах, відділах апарату
обласної державної адміністрації з питань дотримання Конституції та законів
України, виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
доручень керівництва, власних рішень щодо досягнення стратегічних цілей,
розв’язання поточних проблем соціально-економічного та культурного
розвитку, охорони довкілля, виконання бюджету області (за окремо
визначеними датами та порядком денним);
з актуальних питань життєдіяльності територій (за участю голів
райдержадміністрацій, у режимі відеоконференц-зв’язку) (щотижнево);
за участю керівників правоохоронних органів області щодо стану
забезпечення законності та правопорядку, координації роботи з безпеки
громадян і об'єктів інфраструктури (щотижнево);
І квартал
щодо перспективних напрямків виробництва продукції військового
призначення та співробітництва з ДК «Укроборонпром» (березень);
про підсумки роботи галузі тваринництва у 2018 році та перспективи
розвитку на 2019 рік (skypе-нарада; лютий);
з питань технологічних підходів у вирощуванні сільськогосподарських
культур та особливостей комплексу весняно-польових робіт в умовах 2019 року
(лютий-березень);
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ІІ квартал
про внесення змін до законодавчих актів щодо окремих питань
проходження державної служби в місцевих державних адміністраціях
(червень);
про стан виконання урядової програми «Доступні ліки» (травень);
про підведення підсумків участі у ХХХІ Міжнародній агропромисловій
виставці «Агро-2019» (червень-липень);
ІІІ квартал
про стан підготовки лікувально-профілактичних закладів області до роботи
в осінньо-зимовий період 2017-2018 років (вересень);
ІV квартал
щодо розширення міжрегіональної кооперації у сфері виробництва
продукції оборонного та подвійного призначення з представниками Асоціації
виробників озброєння та військової техніки України (жовтень);
про удосконалення професійної компетентності працівників обласної та
районних державних адміністрацій (жовтень);
щоквартально
щодо фінансового стану Остерського виробничого управління житловокомунального господарства та погашення заборгованості із виплати заробітної
плати працівникам підприємства;
щодо забезпечення мешканців смт Десна Козелецького району послугою з
електропостачання;
щодо вирішення питання забезпечення сталого електропостачання
мешканців с. Ревунів Круг Чернігівського району;
щодо врегулювання проблемних питань КП «Чернігівводоканал»
Чернігівської міської ради (несанкціоноване кладовище – Забарівка);
щодо забезпечення послугою з водовідведення мешканців м.Бобровиця;
протягом року
щодо освоєння коштів Державного бюджету, спрямованих на соціальноекономічний розвиток регіону (при необхідності);
щодо будівництва об’єктів, які будуть фінансуватися за рахунок обласного
фонду охорони навколишнього природного середовища;
щодо будівництва об’єктів, які будуть фінансуватися за рахунок коштів
Державного фонду регіонального розвитку;
щодо експлуатаційного утримання та поточного ремонту автомобільних
доріг загального користування місцевого значення у 2019 році;
щодо будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я
та соціальної допомоги (амбулаторій) у сільській місцевості;
з питань надання державної підтримки галузі тваринництва;
зональних практичних нарад (Днів поля) з керівниками і спеціалістами
агроформувань з питань особливостей вирощування сільськогосподарських
культур (квітень - жовтень);
виїзних міжвідомчих нарад у районах, сільських, селищних, міських
об’єднаних територіальних громадах, містах обласного підпорядкування за
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підсумками комплексних відпрацювань з питань соціально-правового захисту
дітей;
з директорами філій Чернігівського обласного центру зайнятості області та
Чернігівського міського центру зайнятості про підсумки роботи.
8. Семінар-наради:
з
питань створення
та
функціонування
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів (протягом року);
щодо децентралізації у сфері культури (для директорів районних будинків
культури та керівників відділів культури і туризму об’єднаних територіальних
громад) (квітень);
по організації кормозаготівлі та розвитку молочного скотарства (травень);
з питань архівної справи та діловодства на базі архівного сектору
Прилуцької районної державної адміністрації (травень);
по організації переведення худоби на зимово-стійлове утримання (жовтень).
9. Забезпечити:
розроблення Плану перспективного розвитку області на 2019-2021 роки (І
квартал);
розроблення плану розвитку агропромислового комплексу та сільських
територій області на 2019 рік (І квартал);
регулювання (встановлення) цін (тарифів) відповідно до наданих
повноважень;
опрацювання пропозицій іноземних та вітчизняних інвесторів щодо
впровадження інвестиційних проектів на території області, адміністративний
супровід ключових для області інвестиційних проектів;
підготовку пропозицій центральним органам виконавчої влади щодо
вирішення проблемних питань розвитку регіону, окремих галузей економіки,
підприємств та пропозицій до удосконалення нормативно-правових актів;
організацію візитів офіційних іноземних делегацій та окремих іноземців до
області з метою ознайомлення з економічним, інвестиційним та науковотехнічним потенціалом регіону, налагодження та розвитку співробітництва;
видання книг місцевих авторів.
10. Забезпечити проведення:
семінарів-навчань з керівниками і спеціалістами агроформувань області з
питань вивчення нових технологій у вирощуванні сільськогосподарських
культур (січень-лютий);
семінарів для представників відділів (секторів) у справах сім’ї, молоді та
спорту районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад,
об’єднаних територіальних громад з питань підтримки сім’ї, запобігання
домашньому насильству і торгівлі людьми, з реалізації завдань щодо розвитку
фізичної культури і спорту (квітень, грудень);
семінарів-навчань для працівників центрів соціально-психологічної
реабілітації дітей (за окремими планами; травень, жовтень);
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семінарів-навчань для співробітників служб у справах дітей районних
державних адміністрацій, міських рад, міських, селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних громад з питань попередження дитячої
безпритульності та бездоглядності, профілактики соціального сирітства,
захисту прав, свобод, законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, влаштування їх до сімейних форм виховання (за
окремими планами; квітень, липень, листопад);
семінару із заступниками голів райдержадміністрацій, заступниками міських
голів з фінансово-економічних питань, начальниками управлінь (відділів)
економіки, представниками об’єднаних територіальних громад на тему:
«Регіональна політика як складова економічного розвитку області» (ІІІ
квартал);
семінару-практикуму з маркетингу продукції агропромислової галузі, участі
у ярмарково-виставкових заходах (листопад);
Асамблеї відділення Національного олімпійського комітету України в
області (грудень);
семінарів-навчань з адміністраторами центрів надання адміністративних
послуг, державними адміністраторами дозвільних центрів (протягом року);
навчань для органів місцевого самоврядування та виконавчої влади щодо
підготовки інвестиційних програм та проектів для подачі на конкурс для
фінансування з Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) (протягом
року);
семінарів з питань колективно-договірного регулювання трудових відносин,
оплати та умов праці (протягом року);
семінар-нарад з керівниками структурних підрозділів містобудування та
архітектури районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів
міських рад (протягом року);
семінару з питань державної підтримки фермерських господарств (протягом
року);
семінару-практикуму для начальників архівних відділів районних державних
адміністрацій, міських рад (лютий);
навчальних семінарів для працівників центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, спеціалістів та фахівців із соціальної роботи об’єднаних
територіальних громад області (за окремими планами; протягом року);
комплексних перевірок стану реалізації державної політики у сфері
цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної
безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб та проведення навчань у
районах області (в окремо визначених районах, протягом року);
перевірок організації та якості надання спеціалізованих видів медичної
допомоги населенню області (в окремо визначених районах, протягом року);
перевірок стану медичного обслуговування населення, що постраждало
внаслідок Чорнобильської катастрофи (в окремо визначених районах, протягом
року);
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експертизи відповідності критеріям державної акредитації в закладах
охорони здоров’я області (за окремим графіком; протягом року);
комплексних та контрольних перевірок роботи архівних відділів (в окремо
визначених районах та містах, протягом року);
виїзних засідань обласного оперативного штабу з питань підготовки і роботи
господарського комплексу та соціальної інфраструктури в осінньо-зимовий
період 2019/20 року (за окремими планами, протягом року);
виїзних заходів з виявлення пам’яток архітектури місцевого та
національного значення, що перебувають в незадовільному стані та потребують
невідкладних протиаварійних робіт (протягом року);
виїзних заходів з питань регулювання містобудівної діяльності, розроблення
(оновлення) містобудівної документації місцевого та субрегіонального рівнів
(протягом року);
комплексних відпрацювань районів, сільських, селищних, міських
об’єднаних територіальних громад, міст обласного підпорядкування стосовно
стану організації роботи щодо дотримання законних прав та інтересів дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики соціального
сирітства, запобігання дитячої безпритульності, бездоглядності, злочинності,
попередження насильства в сім’ї щодо дітей та інших негативних проявів у
дитячому середовищі (протягом року);
мобільних інформаційно-консультативних пунктів з прав дитини (за
окремими планами, протягом року);
засідання виконкому відділення Національного олімпійського комітету
України в області (щоквартально);
дослідження ринків: надання житлово-комунальних послуг, надання послуг
з утримання об’єктів благоустрою (протягом року);
оцінки фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад, які
потенційно можуть бути створені згідно із Законом України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» (протягом року);
оцінки внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного
розвитку районів та міст обласного значення за підсумками 2017–2018 років (ІІ
квартал);
моніторингу та оцінки результативності Державної стратегії регіонального
розвитку України на період до 2020 року (щопівроку);
моніторингів:
- соціально-економічного
розвитку
районів
та
міст
обласного
підпорядкування (щоквартально);
- виконання Плану заходів з реалізації у 2018–2020 роках Стратегії сталого
розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (щоквартально);
- реалізації регіональних цільових програм (щоквартально);
- стану використання державних коштів, спрямованих на соціальноекономічний розвиток регіону (щомісячно);
- стану виділення та використання державних коштів, спрямованих на
формування
інфраструктури
об’єднаних
територіальних
громад
(щомісячно);
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- створення та результатів діяльності господарюючих суб’єктів ринкового
типу в сільській місцевості області (щомісячно);
- аграрної реформи в області (протягом року);
- забезпеченості сільськогосподарських підприємств області мінеральними
добривами, засобами захисту рослин для проведення відповідних польових
робіт (протягом року);
- виконання місцевих бюджетів області за доходами, видатками та
кредитуванням (щотижнево, щомісячно);
- стану надходження податків і зборів до державного бюджету в цілому по
області (щотижнево);
- виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, що
утримуються з місцевих бюджетів області (щотижнево, щомісячно);
- стану розрахунків бюджетних установ, які фінансуються за рахунок
коштів місцевих бюджетів, за спожиті енергоносії та комунальні послуги
(щотижнево, щомісячно);
- здійснення видатків з районних і міст обласного значення бюджетів на
поховання учасників бойових дій та інвалідів війни (щомісячно);
- стану розрахунків місцевих бюджетів області по виплаті всіх видів
державних соціальних допомог, по пільгах і житлових субсидіях, наданих
населенню за спожиті ними енергоносії, житлово-комунальні послуги та на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого
газу (щотижнево, щомісячно);
- використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
області на соціально-економічний розвиток окремих територій у розрізі
об’єктів (щотижнево);
- використання коштів субвенції з державного бюджету на формування
інфраструктури об'єднаних територіальних громад у розрізі об’єктів
(щотижнево);
- використання коштів, виділених області з державного фонду
регіонального розвитку, в розрізі об’єктів (щотижнево);
- показників погашення заборгованості із виплати заробітної плати в розрізі
галузей економічної діяльності та районів, міст області (щотижнево);
- вивчення стану справ з погашенням заборгованості із заробітної плати в
розрізі районів, міст області, видів економічної діяльності та окремих
підприємств-боржників (щомісячно);
- показників заробітної плати в розрізі галузей економічної діяльності
(щомісячно);
- колдоговірного регулювання соціально-трудових відносин (щомісячно);
- призначення та фактичного фінансування допомоги сім’ям з дітьми,
державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю та особам з
інвалідністю з дитинства, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової державної
допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають
можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме,
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та
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прийомних сім’ях, одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне
звання України «Мати-героїня» (щомісячно);
- стану розрахунків за надані пільги окремим категоріям громадян
(щомісячно);
- показників заробітної плати в розрізі районів та міст обласного
підпорядкування (щоквартально);
- рівня життя населення (щомісячно, щоквартально);
- реалізації проектів інститутів громадянського суспільства, для виконання
яких надаватиметься підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в
2019 році (березень - листопад);
«Днів юридичної допомоги» на базі Ресурсного центру при ДО
«Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області»
(щомісячно);
семінарів та засідань за «круглим столом» для підприємців, їх громадських
об’єднань (щомісячно);
соціологічних та експертних опитувань з метою вивчення суспільнополітичної ситуації в районах та містах області, визначення факторів впливу на
поінформованість громадян області про діяльність органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
(щоквартально);
засідання Громадської ради при обласній державній адміністрації
(щоквартально);
заходів з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут (січень);
фінального етапу ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (січень);
установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при
облдержадміністрації (лютий);
ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (січень
- лютий);
вшанування переможців та лауреатів обласного туру Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2019» (лютий);
фінального етапу ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені
Петра Яцика (лютий);
ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів - членів Малої академії наук України (лютий);
ХVІІI Міжнародного молодіжного фестивалю-конкурсу «Мистецькі Барви 2019» (м. Прилуки, лютий);
XІХ Міжнародного фестивалю класичної музики «Сіверські музичні
вечори» (березень);
конкурсу «Кращий вихователь року» серед педагогічних працівників центрів
соціально-психологічної реабілітації дітей (березень-квітень);
урочистого вшанування кращих спортсменів і тренерів за підсумками
роботи і виступів на змаганнях у 2018 році – «Бал чемпіонів» (березень);
обласного форуму «Органік-Інвест» (березень);
XIV Всеукраїнської акції «Серце до серця» в області (березень-квітень);
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конкурсу програм (проектів, заходів) інститутів громадянського суспільства,
для виконання (реалізації) яких надаватиметься підтримка за рахунок коштів
обласного бюджету в 2020 році (березень - жовтень);
Міжнародного фестивалю-конкурсу молодих виконавців естрадної пісні та
сучасного танцю «СіверТон» (квітень);
перевірки дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (квітень-серпень);
вшанування переможців фінальних етапів інтелектуальних змагань,
конкурсів, турнірів (травень);
обласного конкурсу-фестивалю «Таланти багатодітної родини» (травень);
обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура») (травень);
свята останнього дзвоника та випускних вечорів у загальноосвітніх
навчальних закладах області (травень);
ІХ обласного фольклорного фестивалю-конкурсу ім. В. Полевика (червень);
обласного заходу «Єдина родина Чернігівщини» (червень);
екологічного фестивалю «Життя в стилі ЕКО» (червень);
державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (червеньсерпень);
«літньої школи» для прийомних батьків, батьків-вихователів, прийомних
дітей, дітей-вихованців, власних дітей з цих родин (червень-серпень);
VIІI Міжнародного фестивалю авторської пісні та Свята купальської
традиції «Івана Купала на Голубих озерах» (липень);
заходів з нагоди відзначення 1301-річчя хрещення Київської Русі-України
(липень);
ХІ відкритого фестивалю традиційної слов’янської культури та бойових
єдиноборств «Київська Русь» (серпень);
обласної серпневої конференції педагогічних працівників (серпень);
Міжнародного фольклорного фестивалю національних культур «Поліське
коло» (серпень);
V обласного «Фестивалю молока» (серпень);
ІІ свята «День Десни» (вересень);
Всеукраїнського літературно-мистецького свята «Седнівська осінь»
(вересень);
Всеукраїнського літературно-мистецького свята «Качанівські музи»
(вересень);
літературно-мистецького свята до 125-ї річниці від дня народження
О.П. Довженка (вересень);
«Місячника підтримки підприємництва» до Дня підприємця (ІІІ квартал);
обласного національно-патріотичного заходу «Я - патріот» (вересеньжовтень);
Всеукраїнського рейду «Урок» з метою виявлення дітей та підлітків, що без
поважних причин на початок навчального року не приступили до занять у
загальноосвітніх навчальних закладах (вересень-жовтень);
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урочисті заходи з нагоди Дня працівників освіти, вшанування лауреатів
обласної Премії імені Софії Русової та обласної Премії імені Георгія Вороного
(жовтень);
обласного благодійного фестивалю серед дітей-сиріт та дітей із
малозабезпечених сімей «Звичайне диво» (листопад);
обласних етапів Міжнародного конкурсу знавців української мови імені
Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка (грудень);
заходів у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» (листопадгрудень);
фестивалю «Грудневі театральні вечори» (грудень);
ІV Міжнародного Форуму інвестицій та експорту Чернігівщини
(протягом року);
конференції Асоціації фермерів та приватних землевласників Чернігівської
області (протягом року).
11. Організація участі:
делегації області у зборах членів Товариства «Чернігівське земляцтво» у
м. Києві (січень);
офіційної делегації області в роботі XVІ Гомельського економічного
форуму та XX-ї Міжнародної виставки-ярмарки «Весна в Гомелі» (травень);
офіційної делегації області у ІІ Форумі регіонів республіки Білорусь та
України, а також виставці-експозиції (жовтень);
офіційної делегації області у ХХХІ Міжнародній агропромисловій виставці
«Агро-2019» (червень);
делегації Чернігівської області у з’їзді членів Громадської спілки «Аграрний
союз України» (протягом року);
місцевих товаровиробників у ярмаркових заходах області (протягом року);
офіційної делегації області, окремих представників обласної державної
адміністрації, її структурних підрозділів у роботі спеціалізованих та
універсальних міжнародних виставок, ярмарків, інших вітчизняних та
іноземних заходах (протягом року).
12. Сприяння проведенню організаційно-масових, урочистих заходів з
нагоди:
Новорічних та Різдвяних свят (січень, грудень);
Дня Соборності України (22 січня);
Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту (27 січня);
Дня пам’яті Героїв Крут (29 січня);
Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав
(15 лютого);
Дня Героїв Небесної Сотні (20 лютого);
76-х роковин Корюківської трагедії (1 березня);
Міжнародного жіночого Дня 8 Березня;
205-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка (9 березня);
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33-х роковин Чорнобильської катастрофи (26 квітня);
Дня пам’яті та примирення (8 травня);
Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня);
Дня Європи (18 травня);
Дня пам’яті жертв політичних репресій (19 травня);
Міжнародного дня захисту дітей (1 червня);
Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22 червня);
23-ї річниці Конституції України (28 червня);
29-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України
(16 липня);
Дня Державного Прапора України (23 серпня);
28-ї річниці незалежності України (24 серпня);
Дня знань (1 вересня);
76-ї річниці вигнання нацистських окупантів з Чернігівщини (ІІІ декада
вересня);
Дня партизанської слави (22 вересня);
Дня ветерана та Міжнародного дня людей похилого віку (1 жовтня);
Дня захисника України та Дня Українського козацтва (14 жовтня);
75-ї річниці вигнання нацистських окупантів з України (28 жовтня);
Дня Гідності та Свободи (21 листопада);
Дня пам’яті жертв голодоморів (23 листопада);
28-ї річниці підтвердження Всеукраїнським референдумом Акта
незалежності України (1 грудня);
Міжнародного дня інвалідів (3 грудня);
Дня благодійництва (8 грудня);
Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС (14 грудня);
Дня Святого Миколая (19 грудня).
ІV. Заходи, спрямовані на забезпечення відкритості в роботі органів
виконавчої влади
1. Зустрічі з активами обласних громадських організацій (щомісячно).
2. Участь у конференціях, зустрічах «за круглим столом» та інших
заходах, організованих політичними партіями, громадськими об’єднаннями
(щомісячно).
3. Організація та проведення брифінгів, прес-конференцій, прямих
телефонних ліній, виступів у засобах масової інформації керівництва обласної
державної адміністрації, районних державних адміністрацій, міських (міст
обласного значення) голів, обласних управлінь та організацій з поточних
питань державної політики, життєдіяльності області (за окремими графіками),
інформаційне наповнення та своєчасне оновлення (в міру надходження
інформації) офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації, оперативне
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оприлюднення важливих соціально-економічних програм, заходів, знакових
справ, регуляторних актів обласної державної адміністрації, статистичної
інформації, іншої офіційної інформації відповідно до законодавства (протягом
року).
V. Взаємодія з органами місцевого самоврядування
1. Надання практичної допомоги виконкомам місцевих рад щодо
виконання програм економічного і соціального розвитку, відповідних місцевих
бюджетів, розв’язання нагальних проблем життєдіяльності територіальних
громад (упродовж року).
2. Забезпечення виконання Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» (упродовж року).
3. Участь голови обласної державної адміністрації, першого заступника,
заступників голови обласної державної адміністрації в засіданні президії
обласної ради, роботі постійних комісій обласної ради (упродовж року).
4. Аналіз пропозицій та зауважень, висловлених депутатами обласної
ради під час засідань постійних комісій обласної ради, виборцями – під час
проведення єдиних днів депутата (протягом року).
5. Підготовка і внесення обласною державною адміністрацією на розгляд
обласної ради питань, які входять до її компетенції (протягом року).
6. Проведення робочих зустрічей керівництва обласної державної
адміністрації, керівників обласних управлінь та організацій з сільськими,
селищними, міськими головами, депутатами місцевих рад під час проведення
зборів активів районів, міст, участь представників органів державної
виконавчої влади у роботі сесій районних, міських (міст обласного значення)
рад (протягом року).
7. Надання в рамках чинного законодавства практичної допомоги
окремим виконавчим комітетам місцевих рад, районним державним
адміністраціям з питань підготовки та проведення: чергових виборів
Президента України, перших виборів депутатів сільських, селищних, міських
рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних,
міських голів; проміжних і позачергових виборів депутатів місцевих рад,
сільських, селищних, міських голів; перших виборів старост (протягом року; у
визначені ЦВК терміни).
8. Впровадження спільно з органами місцевого самоврядування кращого
досвіду роботи щодо вирішення актуальних проблем життєзабезпечення
територіальних громад (протягом року; відповідно до закріплення).
9. Контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування
делегованих повноважень органів виконавчої влади (протягом року).
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VІ. Здійснення контрольних функцій
1. В оперативному порядку розглядати стан виконання завдань,
визначених законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної
адміністрації (упродовж року).
2. Здійснювати моніторинг строків виконання документів, які надійшли
до обласної державної адміністрації, розпоряджень та доручень голови обласної
державної адміністрації, забезпечити контроль за своєчасною підготовкою і
поданням відповідних інформацій про виконання актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, документів і доручень Адміністрації Президента
України, інших центральних органів влади, запитів та звернень народних
депутатів України, депутатів місцевих рад (упродовж року).
3. Вивчати стан роботи з документами, здійснювати контроль за їх
проходженням в структурних підрозділах облдержадміністрації, районах,
містах (упродовж року).

Начальник організаційного
відділу апарату обласної
державної адміністрації

С. ЗОЗУЛЯ

