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

Відповідно до статей 6 і 13 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 
«Про введення воєнного стану в Україні», пункту 6 регламенту районної 
державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної 
державної адміністрації від 21 травня 2021 року №134/01-1:

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

2. Контроль за виконанням плану роботи покласти на заступників 
начальника та виконувача обов’язків керівника апарату районної військової 
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника 
районної військової адміністрації
_______________2022 № _______ 

 

ПЛАН РОБОТИ
районної військової адміністрації на I квартал 2023 року

№ 
з/п

Зміст заходу Термін виконання Відповідальні виконавці

І. Засідання колегії районної військової адміністрації
1. Про стан розрахунків за спожиті енергоносії та погашення 

заборгованості за них. 

Про виконання районного бюджету за 2022 рік. 

січень відділ містобудування, 
архітектури та житлово-
комунального господарства 
районної військової адміністрації

фінансове управління районної 
військової адміністрації

2. Про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли до 
районної військової адміністрації протягом 2022 року.

Про роботу закладів культури району за 2022 рік.

лютий відділ юридичної роботи та
запобігання корупції апарату
районної військової адміністрації

відділ з гуманітарних питань
районної військової адміністрації 



3. Про створення і розвиток сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів у Чортківському районі.

Про реалізацію державної політики у сфері державної служби 
в районній військовій адміністрації.

березень фінансове управління районної
військової адміністрації

сектор з питань управління
персоналом апарату районної 
військової адміністрації

ІІ. Сесія районної ради
1. Засідання сесії Чортківської районної ради відповідно до 

розпорядження 
голови районної 

ради

керівництво району

ІІІ. Заходи загальнорайонного значення, відзначення пам`ятних дат
1. Участь у заходах присвячені 114-ій річниці від Дня 

народження С.Бандери.
січень відділ з гуманітарних питань 

районної військової адміністрації
2. Районний фестиваль мистецьких колективів району «Різдвяне 

розмаїття».
січень відділ з гуманітарних питань 

районної військової адміністрації

3. Обряд «Засівання з конем». січень відділ з гуманітарних питань 
районної військової адміністрації

4. Участь у заходах  присвячені Дню Соборності України 
«Соборна, єдина, неподільна!».

січень відділ з гуманітарних питань 
районної військової адміністрації

5. Історичний екскурс до дня пам’яті Героїв Крут. січень відділ з гуманітарних питань 
районної військової адміністрації

6. Участь у заходах, присвячених 34-ій річниці виведення військ 
з Афганістану.

лютий відділ з гуманітарних питань 
районної військової адміністрації

7. Участь в заходах приурочених вшануванню пам’яті  Героїв 
Небесної Сотні.

лютий відділ з гуманітарних питань 
районної військової адміністрації

8. Година скорботи «Герої стали АНГЕЛАМИ». Приурочена 
пам’яті  Героїв Небесної Сотні.

лютий відділ з гуманітарних питань 
районної військової адміністрації



9. Привітання до Міжнародного Дня рідної мови. лютий відділ з гуманітарних питань 
районної військової адміністрації

10. Участь в заходах присвячених 72–ій річниці трагічної загибелі 
Головного Командира УПА, генерал-хорунжого Романа 
Шухевича у селі Заболотівка.

березень відділ з гуманітарних питань 
районної військової адміністрації

11. Участь у духовному хоралі  приуроченому 161 – річниці з Дня 
смерті Т.Г.Шевченка.

березень відділ з гуманітарних питань 
районної військової адміністрації

ІV. Засідання комісій, оргкомітетів, районні наради, семінари за участю начальника та заступників начальника 
районної військової адміністрації

1. Нарада з керівним складом районної військової адміністрації, 
начальниками відділів і управлінь з питань оперативної 
роботи.

щопонеділка керівництво районної військової 
адміністрації

2. Засідання оперативного штабу з організації профілактичних та 
протиепідеміологічних заходів щодо запобігання занесенню та 
поширенню коронавірусної інфекції на території району.

впродовж місяця відділ режимно-секретної, 
мобілізаційної, оборонної роботи 
та цивільного захисту районної 
військової адміністрації

3. Засідання районної комісії з питань легалізації виплати 
заробітної плати та зайнятості.

щомісяця управління соціального захисту 
населення районної військової 
адміністрації

4. Нарада щодо утримання вулично-дорожньої мережі району. щоп’ятниці відділ містобудування, 
архітектури та житлово-
комунального господарства 
районної військової адміністрації

5. Нарада з апаратом районної державної адміністрації з питань 
поточної роботи.

щопонеділка виконувач обов’язків керівника 
апарату районної військової 
адміністрації

6. Методична робота з потенційними кандидатами в 
усиновлювачі щодо збору необхідних документів, 

щомісяця служба у справах дітей районної 
військової адміністрації



проходження навчання.
7. Комісія з питань призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам, призначення 
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 
житлових субсидій та ропо включення інформації про 
пільговика до ЄДАРПу за місцем фактичного проживання.

в міру накопичення 
матеріалів

управління соціального захисту 
населення районної військової 
адміністрації

8. Комісія з питань захисту прав дитини. третя декада місяця служба у справах дітей районної 
військової адміністрації

9. Про стан роботи з документами та документообігу в апараті 
районної військової адміністрації .

щомісяця відділ діловодства та контролю 
апарату районної військової 
адміністрації

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1. Співпраця та надання методичної допомоги ОТГ з питань 

соціально-правового захисту дітей.
впродовж місяця служба у справах дітей районної 

військової адміністрації
2. Проведення семінару-практикуму для працівників ТГ, які 

займаються вирішенням питань запобігання соціальному 
сирітству, подолання дитячої безпритульності, попередження 
правопорушень у дитячому середовищі.

протягом кварталу служба у справах дітей районної 
військової адміністрації

3. Надання методичної та консультативної допомоги 
представникам ОТГ з питань правового захисту дітей, ведення 
обліку статусних дітей, запобігання бездоглядності та 
безпритульності дітей, робота з ВПО із дітьми. 

протягом кварталу служба у справах дітей районної 
військової адміністрації

4. Проведення круглого столу «Кожна дитина має право на 
сімейне виховання».

лютий служба у справах дітей районної 
військової адміністрації

5. Взаємодія з громадами щодо забезпечення впровадження 
інструментів електронної демократії (е-петиція, е-звернення, 
е-консультація, бюджет участі).

протягом кварталу відділ інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 
районної військової адміністрації



6. Взаємодія з органами місцевого самоврядування в частині 
збору інформації щодо соціально-економічних показників 
промислових підприємств, які знаходяться на території громад 
району.

протягом кварталу фінансове управління районної
військової адміністрації

VI. Робота з кадрами
1. Внутрішні навчання державних службовців апарату та 

структурних підрозділів районної військової адміністрації 
згідно з узгодженим планом-графіком.

другий вівторок 
місяця

сектор з питань управління 
персоналом апарату районної 
військової адміністрації

2. Розроблення проєктів нормативно-правових актів, що 
стосуються відряджень, відпусток, прийняття, оплати праці 
працівників служби у справах дітей.  

протягом року служба у справах дітей районної 
військової адміністрації

VІI. Питання для вивчення з наступним інформуванням начальника та заступників начальника районної військової 
адміністрації

1. Про функціонування в районі прийомних сімей та дитячих 
будинків сімейного типу.

протягом року служба у справах дітей районної 
військової адміністрації

2. Про проведення районних державно-громадських операцій та 
рейдів щодо негативних проявів у дитячому середовищі, 
запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

протягом кварталу служба у справах дітей районної 
військової адміністрації

3. Забезпечення виконання нормативно-правових актів, запитів, 
контрольних листів служби у справах дітей 
облдержадміністрації.

протягом року служба у справах дітей районної 
військової адміністрації

4. Розгляд письмових звернень громадян , що віднесені до 
компетенції відділу.

протягом року архівний відділ районної 
військової адміністрації

5. Про стан інформаційної діяльності суспільно-політичних 
процесів у Чортківському районі.

протягом року відділ інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 
районної військової адміністрації



6. Забезпечення внесення до Національного архівного фонду 
архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх 
обліку, зберігання та використання відомостей, що в них 
містяться.

протягом року архівний відділ районної 
військової адміністрації

7. Про стан роботи з документами та документообігу в апараті 
районної військової адміністрації.

лютий відділ діловодства та контролю 
апарату районної військової 
адміністрації

VІII. Перелік документів, за якими вимагається подання інформації органам влади вищого рівня 
у I кварталі 2023 року

1. Розпорядження 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».          

що кварталу до
 15 числа

відділ юридичної роботи та 
запобігання корупції районної 
військової адміністрації

2. Розпорядження від 29.04.2011 № 316 «Про організацію 
виконання програми збільшення площ посадки та 
нарощування обсягів виробництва плодів і ягід у 
Тернопільській області в 2011-2025 роках».

щороку до 
15 січня

фінансове управління районної
військової адміністрації

3. Розпорядження від 16.02.2012 № 100-од «Про роботу 
підприємств оптової та роздрібної торгівлі».

що кварталу до 
10 числа

фінансове управління районної
військової адміністрації

4. Розпорядження від 05.03.2012 № 147-од «Про підвищення 
якості та безпечності продукції (товарів, робіт, послуг)».

що кварталу до
10 числа

фінансове управління районної
військової адміністрації



5. Розпорядження від 31.07.2014 № 296-од «Про утворення 
обласної тристоронньої соціально-економічної ради та 
розвиток соціального діалогу».
Розпорядження від 31.03.2020 № 212/01.02-01 «Про склад 
представників від обласної державної адміністрації в обласній 
тристоронній соціально-економічній раді».

що півроку до 
10 числа

фінансове управління районної
військової адміністрації

6. Доручення від 20.10.2014 № 85 «Щодо соціальної підтримки 
сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького 
складу, працівників, які беруть участь в антитерористичній 
операції».

щомісяця до 
05 числа 

управління соціального захисту 
населення районної військової 
адміністрації

7. Доручення від 22.10.2014 № 87 «Про підтримку реалізації 
товарів українського виробництва».

що кварталу до 
10 числа

фінансове управління районної
військової адміністрації

8. Розпорядження від 28.10.2014 № 455-од «Про заходи щодо 
активізації науково-технічної та інноваційної діяльності в 
області».

що кварталу до 
15 числа

фінансове управління районної
військової адміністрації

9. Розпорядження від 27.11.2014 № 570-од «Про посилення 
безпеки громадян та захисту населених пунктів 
Тернопільської області».

що кварталу до 
10 числа 

відділ режимно-секретної, 
мобілізаційної, оборонної роботи 
та цивільного захисту районної
військової адміністрації

10. Розпорядження від 30.07.2015 № 477-од «Про соціальну та 
професійну адаптацію учасників антитерористичної операції 
(крім військовослужбовців, звільнених у запас або 
відставку)».

що кварталу до
 05 числа

управління соціального захисту 
населення районної військової 
адміністрації

11. Розпорядження від 30.10.2015 № 641-од «Щодо проведення 
інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю 
державної допомоги суб'єктам господарювання».

що півроку до 
05 числа 

фінансове управління районної
військової адміністрації

12. Розпорядження від 06.10.2016 № 580-од «Про затвердження 
плану заходів щодо сприяння залученню інвестицій і 

що кварталу до
 05 числа

відділ містобудування, 
архітектури та житлово-



запровадження сучасних технологій у сфері поводження з 
відходами на території області».

комунального господарства 
районної військової 
адміністрації

13. Розпорядження 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"».

що кварталу до 
01 числа 

відділ з гуманітарних питань
районної військової 
адміністрації

14. Розпорядження від 05.02.2018 № 72-од «Про забезпечення 
безпеки дорожнього руху».   

щомісяця до 
20 числа 

відділ містобудування, 
архітектури та житлово-
комунального господарства 
районної військової 
адміністрації

15. Доручення від 28.02.2018 № 15-од «Про стан протидії 
злочинності в області».

що півроку до 
10 числа місяця 

відділ режимно-секретної, 
мобілізаційної, оборонної роботи 
та цивільного захисту районної
військової адміністрації

16. Розпорядження від 12.03.2018 № 181-од «Про забезпечення 
належного поводження з твердими побутовими відходами».      

що кварталу до 
5 числа 

відділ містобудування, 
архітектури та житлово-
комунального господарства 
районної військової 
адміністрації

17. Розпорядження від 27.12.2018 № 956-од «Про організацію 
виконання обласної комплексної програми підвищення рівня 
соціальних гарантій серед працівників бюджетної сфери та 
соціально незахищених верств населення Тернопільської 
області на 2018-2022 роки».    

щороку до 
15 січня 

управління соціального захисту 
населення районної військової 
адміністрації

18. Доручення від  08.05.2019 № 51 «Про створення робочої групи щороку до відділ з гуманітарних питань



з реалізації в області Національного плану заходів щодо 
неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей 
сталого розвитку».

 15 січня районної військової 
адміністрації

19. Розпорядження від 06.06.2019 № 339-од «Про затвердження 
плану заходів на 2019-2022 роки з реалізації Концепції 
підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху 
в області».    

щороку до 
10 січня

відділ з гуманітарних питань
районної військової 
адміністрації

20. Розпорядження від 10.06.2019 № 349-од «Про затвердження 
плану заходів на 2019 рік та наступні роки, спрямованих на 
розвиток в області системи 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 областях».     

що кварталу до 
5 числа

відділ з гуманітарних питань
районної військової 
адміністрації

21. Розпорядження від 07.08.2019 № 489-од «Про стан 
розроблення (оновлення) містобудівної документації, 
історико-архітектурних опорних планів населених пунктів 
області та реалізації обласної програми створення і ведення 
містобудівного кадастру на 2018-2020 роки».   

що півроку до 
15 січня 

протягом 
2020-2025 років

відділ містобудування, 
архітектури та житлово-
комунального господарства 
районної військової 
адміністрації

22. Розпорядження від 27.09.2019 № 613-од «Про затвердження 
плану заходів щодо реалізації в області положень Генеральної 
угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації 
соціально- економічної політики і трудових відносин в 
Україні на 2019-2021 роки».        

що півроку до 
10 числа 

фінансове управління районної
військової адміністрації

23. Розпорядження 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».        

що кварталу до 
15 числа

служба у справах дітей районної 
військової адміністрації



24. Розпорядження від 25.11.2019 № 736-од «Про стан охорони 
праці та виробничого травматизму в області».       

що півроку до 
15 числа

відділ режимно-секретної, 
мобілізаційної, оборонної роботи 
та цивільного захисту районної
військової адміністрації

25. Розпорядження 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».     

що кварталу 
до 10 числа місяця

служба у справах дітей районної 
військової адміністрації 

26. Розпорядження від 21.04.2020 № 244/01.02-01 «Про 
затвердження плану заходів щодо реалізації в області 
Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги».     

що кварталу до
 3 числа

відділ з гуманітарних питань
районної військової 
адміністрації

27. Розпорядження від 15.06.2020 № 343/01.02-01 «Про утворення 
обласної робочої групи з питань функціонування ринку 
пасажирських перевезень».

що місяця до 
15 числа 

відділ містобудування, 
архітектури та житлово-
комунального господарства 
районної військової 
адміністрації

28. Розпорядження від 08.07.2020 № 400/01.02-01 «Про 
Антикорупційну програму обласної державної адміністрації 
на 2020-2022 роки».
Розпорядження від 24.12.2020 № 794/01.02-01 «Про внесення 
змін до розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 08 липня 2020 року № 400/01.02-01».

що кварталу до 
05 числа

відділ юридичної роботи та 
запобігання корупції районної 
військової адміністрації

29. Розпорядження від 22.07.2020 № 438/01.02-01 «Про 
організацію виконання плану заходів з реалізації Державної 
програми стимулювання економіки для подолання негативних 
наслідків, спричинених коронавірусом SARS-CoV-2, в 
Тернопільській області на  2020 – 2022 роки».

що кварталу до
 05 числа

фінансове управління районної
військової адміністрації

30. Розпорядження від 06.10.2020 № 565/01.02-01 «Про  що кварталу до відділ з гуманітарних питань



затвердження регіонального плану заходів щодо поліпшення 
організації харчування в закладах загальної середньої освіти».

05 числа районної військової 
адміністрації

31. Розпорядження від 18.12.2020 № 770/01.02-01 «Про 
організацію виконання обласної програми підтримки осіб, які 
брали участь в антитерористичній операції, операції 
Об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час 
проведення антитерористичної операції та операції 
Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, 
постраждалих учасників Революції Гідності на               2020-
2024 роки».

що року до 1 січня 
упродовж 

2021-2025 років

управління соціального захисту 
населення районної військової 
адміністрації

32. Доручення від 18.01.2021 № 2/01.02-03 «Про утворення 
робочої груп зі сприяння діяльності органам місцевого 
самоврядування з питань соціального захисту населення та 
захисту прав дітей».

що кварталу до 
10 числа 

служба у справах дітей районної 
військової адміністрації

33. Розпорядження від 25.01.2021 № 50/01.02-01 «Про 
організацію виконання обласної програми розвитку малого і 
середнього підприємництва на 2021–2023 роки».

що кварталу до
 15 числа,

що року до 
1 лютого

фінансове управління районної
військової адміністрації

34. Розпорядження від 28.01.2021 № 62/01.02-01 «Про 
забезпечення соціально-правового захисту дітей, 
профілактики правопорушень та злочинності у дитячому 
середовищі».

що кварталу до 
15 числа

служба у справах дітей районної 
військової адміністрації

35. Розпорядження від 04.02.2021 № 77/01.02-01 «Про 
організацію виконання  програми розвитку громадянського 
суспільства у Тернопільській області на 2021–2023 роки»

що півроку до1 січня 
2021-2024 роки

відділ з гуманітарних питань
районної військової 
адміністрації

36. Розпорядження від 07.02.2021 № 86/01.02-01 «Про проведення 
моніторингу і оцінки результативності виконання стратегії 

що кварталу до 
5 числа

фінансове управління районної
військової адміністрації



розвитку Тернопільської області на 2021–2027 роки та плану 
заходів з її реалізації у             2021–2023 роках».

37. Розпорядження від 19.02.2021 № 110/01.02-01 «Про 
організацію виконання програми охорони навколишнього 
природного середовища в Тернопільській області на       2021–
2027 роки».
Розпорядження від 25.09.2021 № 593/01.02-01 «Про схвалення 
проєкту змін до програми охорони навколишнього 
природного середовища в Тернопільській області на 2021-
2027 роки».

щороку до 
10 січня

відділ містобудування, 
архітектури та житлово-
комунального господарства 
районної військової 
адміністрації

38. Розпорядження від 24.02.2021 № 120/01.02-01 «Про   
затвердження  плану  заходів зі  створення безбар’єрного 
простору в області на 2021-2022 роки».

щороку до 
10 січня

відділ містобудування, 
архітектури та житлово-
комунального господарства 
районної військової 
адміністрації

39. Розпорядження від 04.03.2021 № 162/01.02-01 «Про 
організацію виконання обласної програми розвитку 
міжнародного співробітництва Тернопільської області на 
2021-2023 роки».

щороку до 
15 січня 

фінансове управління районної
військової адміністрації

40. Доручення від 19.03.2021 № 23/01.02-03 «Про утворення 
робочої групи щодо посилення боротьби з нелегальним обігом 
алкогольної продукції на території Тернопільської
області».

щомісяця до 
15 числа

фінансове управління районної
військової адміністрації

41. Розпорядження від 28.05.2021 № 356/01.02-01 «Про 
затвердження плану невідкладних заходів із запобігання та 
протидії домашньому насильству, насильству за ознакою 
статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого 
насильства».

що півроку до 
10 січня 

відділ з гуманітарних питань
районної військової 
адміністрації



42. Розпорядження від 13.06.2021 № 374/01.02-01 «Про 
організацію виконання програми зі створення безбар’єрного 
простору в області на 2021–2025 роки».

щороку до 
15 січня 

відділ містобудування, 
архітектури та житлово-
комунального господарства 
районної військової 
адміністрації

43. Розпорядження від 29.06.2021 № 415/01.02-01 «Про проєкт 
обласної програми ,,Дітям Тернопільщини – якісне і безпечне 
харчування” на 2021 – 2024 роки».

що півроку до 
10 січня 

відділ з гуманітарних питань
районної військової 
адміністрації

44. Розпорядження від 08.07.2021 № 427/01.02-01 «Про 
організацію виконання обласної цільової програми «Молодь 
Тернопільщини» на 2021–2025 роки».

щороку до 
10 січня 

відділ з гуманітарних питань
районної військової 
адміністрації

45. Розпорядження від 23.09.2021 № 580/01.02-01 «Про план дій 
щодо реалізації Національного плану дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки ООН 1325 ,,Жінки, мир, безпека" на 
період до 2025 року в Тернопільській області».

щороку до
 1 лютого

управління соціального захисту 
населення районної військової 
адміністрації

46. Розпорядження від 27.10.2021 № 652/01.02-01 «Про 
затвердження плану заходів з покращення розвитку  сфери     
надання адміністративних послуг в області».

що місяця до 
15 числа

відділ забезпечення взаємодії з 
органами місцевого
самоврядування, організаційної 
роботи та цифровізації районної 
військової адміністрації

47. Розпорядження 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».

що кварталу до
 5 числа

відділ містобудування, 
архітектури та житлово-
комунального господарства 
районної військової 
адміністрації

48. Розпорядження від 24.11.2021 № 709/01.02-01 «Про 
впровадження в області Закону України "Про повну загальну 
середню освіту"».

до 1 січня 
2023 року

відділ з гуманітарних питань
районної військової 
адміністрації



49. Розпорядження від 01.12.2021 № 738/01.02-01 «Про стан і 
перспективи розвитку фізичної культури та спорту в області».

щороку до 
20 січня

відділ з гуманітарних питань
районної військової 
адміністрації

50. Розпорядження від 24.12.2021 № 1046/01.02-01 «Про заходи 
щодо наповнення місцевих бюджетів, економного та 
раціонального використання бюджетних коштів, дотримання  
суворої бюджетної дисципліни, упорядкування мережі 
бюджетних установ, які фінансуватимуться за рахунок коштів 
місцевих бюджетів у 2022 році».

що кварталу до
 10 числа місяця, 

за підсумками року – 
до 1 лютого 2023 

року

фінансове управління районної
військової адміністрації

51. Розпорядження від 26.01.2022 № 43/01.02-03 «Про 
організацію виконання програми розвитку водного 
господарства та водно-екологічного оздоровлення природного 
середовища Тернопільської області на        2022-2024 роки».

що півроку до 
10 січня 

відділ містобудування, 
архітектури та житлово-
комунального господарства 
районної військової 
адміністрації

52. Розпорядження від 01.02.2022 № 51/01.02-03 «Про 
затвердження плану основних заходів цивільного захисту 
Тернопільської області на 2022 рік».

до 15 січня 
2023 року

відділ режимно-секретної, 
мобілізаційної, оборонної роботи 
та цивільного захисту районної
військової адміністрації

53. Розпорядження від 21.06.2022 № 365/01.02-01 «Про 
організацію виконання програми розвитку кінематографії та 
забезпечення кінообслуговування населення Тернопільської 
області на 2022-2026 роки».

що півроку до 
15 січня    

2022-2026 роки

відділ з гуманітарних питань
районної військової 
адміністрації

54. Розпорядження від 01.08.2022 № 468/01.02-01 «Про виконання 
обласного бюджету за перше півріччя 2022 року».

до 20 січня 
2023 року

фінансове управління районної
військової адміністрації

55. Розпорядження від 30.11.2022 № 829/01.02-01 «Про стан 
розвитку цифрової трансформації області». 

що місяця до 
25 числа

відділ забезпечення взаємодії з 
органами місцевого
самоврядування, організаційної 
роботи та цифровізації районної 



військової адміністрації
56. Розпорядження від 06.12.2022 № 853/01.02-01 «Про 

затвердження програми захисту населення і територій 
Тернопільської області від надзвичайних ситуацій на   2023-
2027 роки».

що півроку до 
10 числа

відділ режимно-секретної, 
мобілізаційної, оборонної роботи 
та цивільного захисту районної
військової адміністрації

57. Розпорядження від 21.12.2022 № 924/01.02-01 «Про заходи 
щодо наповнення місцевих бюджетів та ефективного 
використання бюджетних коштів у 2023 році».   

що кварталу до 
10 числа

фінансове управління районної
військової адміністрації

Виконувач обов’язків керівника 
апарату військової адміністрації                                                                                                                      Володимир КОЦЮК

       Андрій Павлюк


