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ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від _________________ 20__ року                 м. Чортків               № __________

Про затвердження перспективного
плану роботи районної державної 
адміністрації на 2022 рік

Відповідно до регламенту районної державної адміністрації, 
затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від  
21 травня 2021 року № 134/01-1:

1. Затвердити план роботи районної державної адміністрації на                     
2022 рік (додається).

2. Контроль за реалізацією заходів, передбачених в плані роботи районної 
державної адміністрації на 2022 рік, доручити заступникам голови адміністрації 
згідно з розподілом обов’язків, та керівнику апарату адміністрації.

Голова адміністрації                         Володимир ШИПІТКО

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
№ 329/01-03 від 29.12.2021

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA10400000083AB7300DF172B02 
Підписувач ШИПІТКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації
_______________2021 № _______ 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
районної державної адміністрації на 2022 рік

№ 
з/п

Зміст заходу Термін 
виконання 

Відповідальні виконавці

І. Засідання колегії районної державної адміністрації
1 Про стан розрахунків за спожиті енергоносії та погашення заборгованості січень відділ містобудування, 

архітектури та житлово-
комунального 
господарства 
райдержадміністрації

2  Про виконання районного бюджету за 2021 рік січень фінансове управління 
райдержадміністрації

3 Про реалізацію державної політики у сфері державної служби в апараті та 
малочисельних структурних підрозділах Чортківської райдержадміністрації 
за 2021 рік

лютий
сектор з питань 
управління персоналом 
апарату 
райдержадміністрації

4 Про створення і розвиток сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів у Чортківському районі лютий

фінансове управління 
райдержадміністрації

5 Про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли до Чортківської 
районної державної адміністрації упродовж 2021 року

лютий відділ юридичної роботи 
та запобігання корупції 
апарату 
райдержадміністрації



6 Про роботу закладів культури району, клубних та бібліотечних установ березень відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

7 Про стан злочинності та координації діяльності у протидії злочинним 
проявам і корупції та дотримання громадського порядку в районі у 2021 
році».

березень відділ режимно-
секретної, 
мобілізаційної, 
оборонної роботи та 
цивільного захисту 
райдержадміністрації

8 Про підсумки проходження осінньо-зимового періоду 2021/2022 років та 
завдання з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та 
об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 роки

квітень відділ містобудування, 
архітектури та житлово-
комунального 
господарства 
райдержадміністрації

9 Про виконання районного бюджету за І квартал 2022 року квітень фінансове управління 
райдержадміністрації

10 Про стан виконання указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів 
України, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних 
адміністрацій з питань соціально-правового захисту дітей, зокрема, дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися  у 
складних життєвих обставинах, запобігання соціальному сирітству та 
профілактики протиправних проявів у дитячому середовищі

травень служба у справах дітей 
райдержадміністрації

11 Про стан епідемічної ситуації на території Чортківського району  в умовах 
поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом    SARS-CoV-2 та дотримання протиепідемічних заходів з 
метою запобігання росту захворюваності на COVID-19

травень відділ режимно-
секретної, 
мобілізаційної, 
оборонної роботи та 
цивільного захисту 
райдержадміністрації



12 Про окремі показники соціально-економічного розвитку Чортківського 
району за 2021 рік

травень фінансове управління 
райдержадміністрації

13 Про розвиток туризму в районі червень відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

14 Стан інформаційної діяльності в Чортківській райдержадміністрації червень відділ інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 
райдержадміністрації

15 Про стан виконавської дисципліни з реалізації завдань, визначених актами 
Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими 
документами голів обласної та районної державних адміністрацій

липень відділ діловодства та 
контролю апарату 
райдержадміністрації

16 Про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли до Чортківської 
районної державної адміністрації упродовж першого півріччя 2022 року

липень відділ юридичної роботи 
та запобігання корупції 
апарату 
райдержадміністрації

17 Про реалізацію державної політики у сфері державної служби в структурному 
підрозділі Чортківської райдержадміністрації за перше півріччя 2022 року (на 
вибір, зі статусом юридичної особи публічного права).

серпень сектор з питань 
управління персоналом 
апарату 
райдержадміністрації

18 Про реалізацію регуляторної політики у Чортківському районі серпень фінансове управління 
райдержадміністрації

19 Про виконання районного бюджету за перше півріччя 2022 року серпень фінансове управління 
райдержадміністрації

20 Щодо готовності закладів освіти району до нового навчального року серпень відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації



21 Про оздоровлення дітей району у літній період вересень відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

22 Про роботу дитячих мистецьких закладів вересень відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

23 Про забезпечення належного поводження з твердими побутовими відходами в 
районі

жовтень відділ містобудування, 
архітектури та житлово-
комунального 
господарства 
райдержадміністрації

24 Про роботу закладів охорони здоров’я району жовтень відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

25 Надання адміністративних послуг соціального характеру із застосуванням 
Програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна 
громада»

жовтень управління соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

26 Про основні напрямки та завдання  галузі фізкультури і спорту у 2022 році листопад відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

27 Про виконання районного бюджету за 9 місяців 2022 року листопад фінансове управління 
райдержадміністрації

28 Про роботу центрів надання адміністративних послуг в територіальних 
громадах району 

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



29 Про виконання районного бюджету за 2022 року грудень фінансове управління 
райдержадміністрації

30 Про підсумки роботи архівного відділу за 2022 рік грудень архівний відділ 
райдержадміністрації

31 Про перспективний план роботи райдержадміністрації на 2023 рік грудень відділ забезпечення 
взаємодії з органами 
місцевого 
самоврядування, 
організаційної роботи та 
цифровізації 
райдержадміністрації

32 Про проект районного бюджету на 2023 рік грудень фінансове управління 
райдержадміністрації

ІІ. Заходи загальнорайонного значення, відзначення пам`ятних дат
1 Участь у заходах присвячених 113-ій річниці від Дня народження С. Бандери.

січень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

2 Районний фестиваль мистецьких колективів району «Різдвяне розмаїття».

січень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації 
громади району

3 Тематичні майстер класи з нагоди новорічно-різдвяних свят. 

січень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністраціїгро
мади району

4 Обряд «Засівання з конем».
січень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації



5 Заходи  присвячені Дню Соборності України «Соборна, єдина, неподільна!».

січень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністраціїгро
мади району

6 Історичний екскурс до дня пам’яті Героїв Крут.
січень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

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

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

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

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

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

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

10 Онлайн привітання до Міжнародного Дня рідної мови.
лютий

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

11 Урочисте нагородження жінок, які досягли особливих успіхів у професійній 
сфері та громадській діяльності. лютий

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

12 Організація участі учителів району в обласному конкурсі педагогічної 
майстерності «Вчитель року - 2022». березень-

квітень 

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

13 Участь в заходах присвячений 72–й річниці трагічної загибелі Головного 
Командира УПА, генерал-хорунжого Романа Шухевича у селі Заболотівка. березень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації
громади району



14 Районний конкурс-фестиваль, читців та мистецьких колективів «Безсмертної 
слави поет», присвячений 208-ій річниці від Дня народження Кобзаря. березень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

15 Участь у духовному хоралі  приуроченому 161-ї  річниці з Дня смерті 
Т.Г.Шевченка. березень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

16 Проведення та участь у першому регіональному фестивалі конкурсі імені 
М.Галущинського. квітень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

17 Хвилини пам’яті «Гіркий трунок Чорнобиля».
квітень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

18 Участь у духовному хоралі «Чорнобиль не має минулого»,  приуроченому  
36-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС. квітень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

19 Майстер-клас «Писанка не дивосвіт, цю красу шанує світ».

квітень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

20 Фестиваль Великодніх гаївок «Благослови, Мати, весну закликати»

квітень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації 
громади району

21 Участь у духовному хоралі приурочений Дню пам’яті і примирення, пам’яті 
жертв Другої світової війни. травень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації 
громади району

22 Проведення районної благодійної акції «Серце до серця». травень відділ з гуманітарних 
питань 



райдержадміністрації
23 Веб-експрес «Відкрий для себе Європу».

травень
відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

24 Участь в заходах приурочених Дню Героїв та 161 річниці перепохованню 
праху Т.Г.Шевченка, українського поета, художника, мислителя на 
Чернечій горі поблизу Канева.

травень
відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

25 Міжрегіональний фестиваль «Дністрові зорі».

червень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації 
Товстенська 
територіальна громада

26 Історико-правовий хронограф «Конституція України – символ незалежної 
держави». червень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

27 Заходи присвячені дню скорботи і вшануванню пам’яті жертв війни в 
Україні. червень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації
громади району

28 Участь в урочистих заходах з нагоди святкування Дня Конституції 
України. червень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації 
громади району

29 Військово-патріотичний фестиваль «Чортківська офензива».
червень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

30 Урочиста церемонія з нагоди відзначення Дня медичного працівника 
України. червень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації



31 Участь у заходах приурочених 500-літтю з часу надання Магдибурського 
права місту Чортків. липень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

32 Участь у заходи присвячених 1034-ій річниці з дня хрещення Русі-України.
липень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

33 Участь у «Короп-фест». 

липень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації
Коропецька 
територіальна громада

34 Проведення та участь колективів у міжнародному фестивалі Лемківської 
пісні «Дзвони Лемківщини». 

серпень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації
Монастириська 
територіальна громада

35 Заходи з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України.
серпень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

36 Проведення заходів з нагоди відзначення 31-ї річниці Незалежності 
України. серпень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації
громади району

37 Проведення та участь міжнародного  етнографічно-фольклорно 
мистецького фестивалю «Борщівська вишиванка». вересень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації, 
громади району

38 Фестиваль борщу «Борщ’Їв» в Боршівській територіальній громаді. вересень відділ з гуманітарних 
питань 



райдержадміністрації 
громади району

39 Мистецьке свято приурочене Всеукраїнському дню бібліотек.
вересень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

40 Обласний фестиваль стрілецької пісні приурочений 144-ій річниці від дня 
народження М.Г. Галущинського першого команданта УСС вересень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

41 Відзначення 75-річчя з часу створення міської бібліотеки м. Заліщики.
30 вересня

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

42 Урочиста церемонія з нагоди відзначення Дня  працівника освіти України.
жовтень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

43 Залучення до участі мистецьких колективів  Чортківського району до  
обласного фестивалю національно патріотичної пісні «Червона калина» з 
нагоди відзначення 141–ї річниці з дня народження Степана Чарнецького,     
80–й річниці утворення УПА, дня захисника та захисниць України, 
Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Українського козацтва.

жовтень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації
громади району

44 Відзначення 30-річчя створення КЗ «Заліщицька школа естетичного 
виховання (дитяча художня школа) Заліщицької міської ради». жовтень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації 
громади району

45 Заходи на вшанування пам’яті жертв голодоморів і політичних репресій в 
Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 років. листопад

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

46 Урочиста церемонія з нагоди відзначення Всеукраїнського дня працівників 
культури та майстрів мистецтва «У творчості собі зростили крила». листопад

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації



47 Захід приурочений 150 річниці з дня народження Богдана Лепкого «Колисав 
мою колиску вітер рідного Поділля» листопад

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

48 Заходи з нагоди відзначення Дня гідності та Свободи «Майдан Гідності – 
Нескорені герої». листопад

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

49 Урочиста імпреза з нагоди відзначення Дня працівника сільського 
господарства. грудень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

50 Урочистості з нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування.
грудень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

51 Заходи до міжнародного Дня волонтера.
грудень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

52 Участь у панахиді на вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 
Чорнобильської АЕС. грудень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

53 Святкове привітання з нагоди святкування дня Святого Миколая.
грудень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

54 Підсумкова нарада з питань освіти, культури, медицини, молоді, спорту та 
туризму. грудень

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

55 Відзначення професійних свят та пам’ятних дат. протягом 
року 

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

56 Вшанування пам’яті видатного політичного та військового діяча. активного 
члена ОУН Ярослава Стецька.

протягом 
року

відділ з гуманітарних 
питань 



райдержадміністрації
ІІІ. Засідання комісій, оргкомітетів, районні наради, семінари за участю голови та заступників голови 

райдержадміністрації
1. Нарада з керівним складом районної державної адміністрації, начальниками 

відділів і управлінь з питань оперативної роботи.
щопонеділ

ка
керівник апарату 
райдержадміністрації

Засідання організаційного комітету з нагоди відзначення  та проведення 
основних заходів на 2022 рік.

відповідно 
до плану 
роботи

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

2. Спостережна комісія при райдержадміністрації. відповідно 
до плану 
роботи

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

3. Комісія з питань захисту прав дитини Чортківської райдержадміністрації  третя 
декада 
місяця

служба у справах дітей 
райдержадміністрації

4. Комісія для формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування 
субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень і визначення 
дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким 
буде придбано житло або призначено грошову компенсацію.

протягом 
року 

служба у справах дітей 
райдержадміністрації

5. Проведення семінару-практикуму для прийомних батьків та батьків 
вихователів.

лютий служба у справах дітей 
райдержадміністрації

6. Комісія з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам та про включення до ЄДАРП інформації про пільговика 
за місцем фактичного проживання.

протягом 
року

управління соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

7. Комісія щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) 
померли та осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації.

протягом 
року

управління соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

8. Комісія щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та 
інвалідів про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 

протягом 
року

управління соціального 
захисту населення 



приміщення. райдержадміністрації
9. Комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 

забезпечення), забезпечення контролю за додержанням законодавства про 
працю.

протягом 
року

фінансове управління 
райдержадміністрації

10. Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Чортківській районній 
державній адміністрації.

протягом 
року

фінансове управління 
райдержадміністрації

11. Експертна комісія архівного відділу районної державної адміністрації. протягом 
року

архівний відділ
райдержадміністрації

12. Комісія з питань проведення перевірки наявності та стану документів, справ, 
видань, електронних носіїв інформації з грифом обмеження доступу «Для 
службового користування».

протягом 
року

відділ діловодства та 
контролю апарату 
райдержадміністрації

13. Комісія з питань роботи із службовою інформацією в районній державній 
адміністрації.

протягом 
року

відділ діловодства та 
контролю апарату 
райдержадміністрації

14. Експертна комісія апарату Чортківської районної державної адміністрації. протягом 
року

відділ діловодства та 
контролю апарату 
райдержадміністрації

15. Нарада - семінар з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації 
та особами, відповідальними за ведення діловодства на тему: «Про 
дотримання вимог: Інструкції з діловодства в роботі з документами та 
забезпечення здійснення контролю за виконанням документів в структурних 
підрозділах райдержадміністрації».

серпень відділ діловодства та 
контролю апарату 
райдержадміністрації

16. Комісія щодо прийняття рішення про передачу державного майна в оренду. протягом 
року

відділ юридичної роботи 
та запобігання корупції 
апарату 
райдержадміністрації

17. Комісія з питань альтернативної (невійськової) служби Чортківської районної 
державної адміністрації.

по потребі відділ режимно-
секретної, 
мобілізаційної, 



оборонної роботи та 
цивільного захисту 
райдержадміністрації

18. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
при Чортківській районній державній адміністрації.

по потребі відділ режимно-
секретної, 
мобілізаційної, 
оборонної роботи та 
цивільного захисту 
райдержадміністрації

19. Засідання призовної комісії  Чортківського  районного територіального 
центру комплектації та соціальної підтримки.

протягом 
року

відділ режимно-
секретної, 
мобілізаційної, 
оборонної роботи та 
цивільного захисту 
райдержадміністрації

20. Постійно діюча комісії зі списання матеріальних цінностей в Чортківській 
районній державній адміністрації.

протягом
року

відділ фінансово-
господарського 
забезпечення апарату
райдержадміністрації

21. Проведення інвентаризації матеріальних цінностей в апараті районної 
державної адміністрації та структурних підрозділах без статусу юридичної 
особи.

один раз в 
рік

відділ фінансово-
господарського 
забезпечення апарату
райдержадміністрації

22. Комісія із соціального страхування. протягом
року

сектор з питань 
управління персоналом 
апарату 
райдержадміністрації

23. Дисциплінарна комісія Чортківської районної державної адміністрації. при 
необхіднос

сектор з питань 
управління персоналом 



ті  апарату 
райдержадміністрації

24. Комісія з контролю за використанням робочого часу працівниками 
райдержадміністрації.

протягом
року

сектор з питань 
управління персоналом 
апарату 
райдержадміністрації

25. Конкурсна комісія районної державної адміністрації. протягом
року

сектор з питань 
управління персоналом 
апарату 
райдержадміністрації

26. Дисциплінарна комісія апарату Чортківської районної державної 
адміністрації.

при 
необхіднос

ті  

сектор з питань 
управління персоналом 
апарату 
райдержадміністрації

27. Конкурсна комісія апаратуЧортківської районної державної адміністрації. при 
необхіднос

ті  

сектор з питань 
управління персоналом 
апарату 
райдержадміністрації

29 Експертна  комісія з проведення експертизи цінності документів районній 
державній адміністрації.

по потребі відділ з питань режимно-
секретної, 
мобілізаційної, 
оборонної роботи та 
цивільного захисту 
райдержадміністрації

30 Експертна комісії з питань таємниці в районній державній адміністрації. по потребі відділ з питань режимно-
секретної, 
мобілізаційної, 
оборонної роботи та 
цивільного захисту 



райдержадміністрації
31 Комісія  з питань альтернативної (невійськової) служби при Чортківській 

районній  державній  адміністрації.
по потребі відділ з питань режимно-

секретної, 
мобілізаційної, 
оборонної роботи та 
цивільного захисту 
райдержадміністрації

32 Місцева комісія з питань евакуації при районній державній адміністрації. протягом
року

відділ з питань режимно-
секретної, 
мобілізаційної, 
оборонної роботи та 
цивільного захисту 
райдержадміністрації

33 Комісія з перевірки наявності документів і справ контролю за забезпеченням 
охорони державної таємниці.

протягом
року

відділ з питань режимно-
секретної, 
мобілізаційної, 
оборонної роботи та 
цивільного захисту 
райдержадміністрації

34 Засідання комісії   щодо перевірок стану військового обліку на території 
Чортківського району.

щомісяця

відділ з питань режимно-
секретної, 
мобілізаційної, 
оборонної роботи та 
цивільного захисту 
райдержадміністрації

35 Засідання районної призовної  комісії перший та 
четвертийк

вартал 
року

відділ з питань режимно-
секретної, 
мобілізаційної, 
оборонної роботи та 



цивільного захисту 
райдержадміністрації

ІV. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1 Надання методичної допомоги виконавчим комітетам сільських рад. впродовж 

місяця
керівник апарату 
райдержадміністрації

2 Проведення семінару-практикуму для працівників, які займаються 
вирішенням питань запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої 
безпритульності, попередження правопорушень у дитячому середовищі.

Протягом 
року

служба у справах дітей
райдержадміністрації

3 Взаємодія з громадами, надання методичної допомоги з питань організації 
діяльності щодо захисту прав дітей.

Протягом 
року

служба у справах дітей
райдержадміністрації

4 Методична робота з працівниками служб у справах дітей органів місцевого 
самоврядування щодо питань усиновлення, збору необхідних документів, 
проходження навчання усиновлювачами.

Протягом 
року

служба у справах дітей
райдержадміністрації

5 Круглий стіл «Любов у сім’ї - зброя проти насильства». січень служба у справах дітей
райдержадміністрації

6 Круглий стіл «Кожна дитина у колі родини». лютий служба у справах дітей
райдержадміністрації

7 Круглий стіл «Права дитини». березень служба у справах дітей
райдержадміністрації

8 Круглий стіл «Захист майнових та житлових прав дітей,дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклування». квітень служба у справах дітей

райдержадміністрації
9 Круглий стіл «Прийомні батьки,їх права та обов’язки». травень служба у справах дітей

райдержадміністрації
10 Круглий стіл «Алкоголь і діти, ми втрачаємо наших дітей, втрачаємо 

націю,втрачаємо державу». червень служба у справах дітей
райдержадміністрації

11 Круглий стіл «Пам’ятка Конвенція ООН про права дитини».
липень 

служба у справах дітей
райдержадміністрації



12 Круглий стіл «Дитяча агресія». серпень служба у справах дітей
райдержадміністрації

13 Круглий стіл «Духовні аспекти усиновлення».
вересень 

служба у справах дітей
райдержадміністрації

14 Круглий стіл «Булінг та його наслідки». вересень служба у справах дітей
райдержадміністрації

15 Круглий стіл «Кожна дитина має право на сімейне виховання». жовтень служба у справах дітей
райдержадміністрації

16 Круглий стіл «Аліменти – обов’язок батьків утримати дитину». листопад служба у справах дітей
райдержадміністрації

17 Круглий стіл «Хто може бути батьками -вихователями». грудень служба у справах дітей
райдержадміністрації

18 Взаємодія управління соціального захисту населення районної державної 
адміністрації з обєднаними територіальними громадами з використанням 
Програмного комплексу «Соціальна громада».

впродовж 
року

управління соціального 
захисту 
райдержадміністрації

19 Надання консультаційної допомоги органам місцевого самоврядування в 
частині реалізації державної регулярної політики, а також координації роботи 
органів місцевого самоврядування щодо перегляду регулярних актів.

протягом 
року

фінансове управління 
райдержадміністрації

20 Взаємодія з органами місцевого самоврядування в частині збору інформації 
щодо модернізації виробничих потужностей промислових підприємств, які 
знаходяться на території громад.

протягом 
року

фінансове управління 
райдержадміністрації

21 Вивчення стану  роботи архівних служб діловодства в органах державної 
влади, місцевого самоврядування , на підприємствах , в установах та 
організаціях незалежно від форми власності з метою здійснення контролю за 
дотриманням строків зберігання  архівних  документів, вимог щодо умов їх 
зберігання , порядку ведення  обліку та доступу до них.

протягом 
місяця  (за 
потребо)

архівний відділ 
райдержадміністрації

22 Надання методичної допомоги з питань правильного застосування 
законодавства, роботи з питань запобігання та виявлення корупції, розгляду 

протягом 
року

відділ юридичної роботи 
та запобігання корупції 



звернень громадян. апарату 
райдержадміністрації

23 Стан підготовки до проходження опалювального сезону. квітень
жовтень

відділ містобудування, 
архітектури та житлово-
комунального 
господарства 
райдержадміністрації

24 Інформаційна та роз’яснювальна робота серед населення, направлена на 
недопущення спалювання сухої рослинності.

серпень
жовтень

відділ містобудування, 
архітектури та житлово-
комунального 
господарства 
райдержадміністрації

V. Робота з кадрами
1 Розроблення проєктів нормативно-правових актів, що стосуються відряджень, 

відпусток, прийняття, оплати праці працівників служби у справах дітей 
райдержадміністрації.

протягом 
року

служба у справах дітей 
райдержадміністрації

2 Надання практичної допомоги працівникам щодо своєчасного подання 
працівниками установи декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за 2021 рік.

січень - 
березень

служба у справах дітей 
райдержадміністрації

3 Аналіз та підготовка статистичної звітності щодо складу та руху 
держслужбовців служби у справах дітей райдержадміністрації.

протягом 
року

служба у справах дітей 
райдержадміністрації

4. Робота з особовими справами, трудовими книжками держслужбовців служби 
у справах дітей райдержадміністрації.

протягом 
року

служба у справах дітей 
райдержадміністрації

5. Ведення та розроблення обліку використання робочого часу працівників 
служби у справах дітей райдержадміністрації.

протягом 
року

служба у справах дітей 
райдержадміністрації

6. Здійснення організаційного  забезпечення проведення щорічної оцінки 
ефективності роботи працівників служби у справах дітей 
райдержадміністрації. 

жовтень – 
грудень 

служба у справах дітей 
райдержадміністрації



7. Внутрішні навчання державних службовців апарату та структурних 
підрозділів районної державної адміністрації згідно з узгодженим планом-
графіком

другий 
вівторок
місяця

відділ з гуманітарних 
питань 
райдержадміністрації

8. Формування річного плану роботи з персоналом. Проведення ревізії особових 
справ та вжиття заходів щодо їх впорядкування відповідно до Порядку 
ведення та зберігання особових справ.

I квартал управління соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

9 Перегляд стажу державної служби, що надає право на призначення надбавки 
за вислугу років, формування довідки.

IІ квартал 
щомісячно

управління соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

10 Контроль за використанням відпусток працівниками управління відповідно 
до графіку відпусток на 2022 рік. Забезпечення дотримання планів-графіків 
навчання та підвищення кваліфікації при ТРЦППКП.

IІІ квартал управління соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

11 Підготовка документів та проведення оцінювання результатів службової 
діяльності державних службовців управління за 2021 рік. Формування 
графіку відпусток працівників на 2023 рік.

IV квартал управління соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

12 Зведення та подання інформації про кількісний та якісний склад державних 
службовців фінансового управління та іншої інформації з кадрових питань.

протягом 
року

фінансове управління 
райдержадміністрації

13 Надання методичної допомоги при підготовці та поданні  державними 
службовцями  щорічних Е-декларацій.

лютий архівний відділ 
райдержадміністрації

14 Надання методичної та практичної допомоги з питань правильного 
застосування законодавства, роботи з питань запобігання та виявлення 
корупції, розгляду звернень громадян управлінню соціального захисту 
населення райдержадміністрації.

лютий відділ юридичної роботи 
та запобігання корупції 
апарату 
райдержадміністрації

15 Надання методичної та практичної допомоги з питань правильного 
застосування законодавства, роботи з питань запобігання та виявлення 
корупції, розгляду звернень громадян відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

березень
відділ юридичної роботи 
та запобігання корупції 
апарату 
райдержадміністрації

16 Надання методичної та практичної допомоги з питань правильного 
застосування законодавства, роботи з питань запобігання та виявлення 

червень відділ юридичної роботи 
та запобігання корупції 



корупції, розгляду звернень громадян службі у справах дітей 
райдержадміністрації.

апарату 
райдержадміністрації

17 Надання методичної та практичної допомоги з питань правильного 
застосування законодавства, роботи з питань запобігання та виявлення 
корупції, розгляду звернень громадян фінансовому управлінню 
райдержадміністрації.

липень
відділ юридичної роботи 
та запобігання корупції 
апарату 
райдержадміністрації

18 Проблемні питання підготовки та подання державними службовцями 
щорічних Е-декларацій за 2021 рік. лютий

відділ юридичної роботи 
та запобігання корупції 
апарату 
райдержадміністрації

19 Внутрішні навчання державних службовців апарату та структурних 
підрозділів районної державної адміністрації згідно з узгодженим планом-
графіком.

другий 
вівторок 
місяця

сектор з питань 
управління персоналом 
апарату районної 
державної адміністрації

VІ. Питання для вивчення з наступним інформуванням керівництва райдержадміністрації
1 Про функціонування в районі прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу.
протягом 

року
служба у справах дітей 
райдержадміністрації

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

протягом 
року

служба у справах дітей 
райдержадміністрації

3 Стан розгляду судових справ щодо виплати одноразової грошової допомоги 
до 5 травня.

І квартал управління соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

4 Оздоровлення пільгових категорій громадян. ІІ квартал управління соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

5 Про стан призначення та виплати житлових субсидій на опалювальний 
період.

ІІІ квартал управління соціального 
захисту населення 



райдержадміністрації
6 Щодо проведення верифікації та моніторинг державних виплат в управлінні 

соціального захисту населення.
IV квартал управління соціального 

захисту населення 
райдержадміністрації

7 Розгляд письмових звернень громадян , що віднесені до компетенції 
архівного відділу.

протягом 
року

архівний відділ 
райдержадміністрації

8 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 
райдержадміністрації

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

січень
липень

відділ діловодства та 
контролю апарату 
райдержадміністрації

10 Перевірка стану ведення роботи з питань дотримання законодавства, роботи з 
питань запобігання та виявлення корупції, розгляду звернень громадян в  
управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації.

липень
відділ юридичної роботи 
та запобігання корупції 
апарату 
райдержадміністрації

11 Перевірка стану ведення роботи з питань дотримання законодавства, 
запобігання та виявлення корупції, розгляду звернень громадян у відділі 
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 
райдержадміністрації.

серпень
відділ юридичної роботи 
та запобігання корупції 
апарату 
райдержадміністрації

12 Перевірка стану ведення роботи з питань запобігання та виявлення корупції, 
розгляду звернень громадян у службі у справах дітей райдержадміністрації. жовтень

відділ юридичної роботи 
та запобігання корупції 
апарату 
райдержадміністрації

13 Перевірка стану ведення роботи з питань запобігання та виявлення корупції, 
розгляду звернень громадян у фінансовому управлінні райдержадміністрації. листопад

відділ юридичної роботи 
та запобігання корупції 
апарату 
райдержадміністрації



14 Перевірка стану кадрової роботи в  управлінні соціального захисту населення 
райдержадміністрації. липень

сектор з питань 
управління персоналом 
апарату 
райдержадміністрації

13 Перевірка стану кадрової роботи у відділі містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства райдержадміністрації. серпень

сектор з питань 
управління персоналом 
апарату 
райдержадміністрації

14 Перевірка стану кадрової роботи у службі у справах дітей 
райдержадміністрації. жовтень

сектор з питань 
управління персоналом 
апарату 
райдержадміністрації

15 Перевірка стану кадрової роботи у фінансовому управлінні 
райдержадміністрації. листопад

сектор з питань 
управління персоналом 
апарату 
райдержадміністрації

VІІ. Перелік документів, за якими вимагається подання інформації у2022 році
1. Розпорядження голови райдержадміністрації від 20.09.2021 №226/01-03 «Про 

організацію в Чортківському районі призову громадян України чоловічої 
статі на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших 
військових формувань в жовтні-грудні 2021 року».

05.01.2022 Демчук М.І.
Гусак Б.М.

2. Розпорядження голови райдержадміністрації від 25.01.2021 №7/01-1 «Про 
затвердження плану основних заходів цивільного захисту Чортківського 
району на 2021 рік».

10.01.2022 Демчук М.І.
Гусак Б.М.



3. Розпорядження голови райдержадміністрації від 25.01.2021 №8/01-1 «Про 
відбір громадян України на військову службу за контрактом у Збройні Сили 
України в 2021 році».

10.01.2022 Демчук М.І.
Гусак Б.М.

4. Розпорядження голови райдержадміністрації від 06.10.2021 №242/01-03 «Про 
стан злочинності та координації діяльності у протидії злочинним проявам і 
корупції та дотримання громадського порядку в районі у 2021 році».

10.01.2022 Демчук М.І.
Гусак Б.М.

5. Розпорядження голови райдержадміністрації від 15.03.2021 №47/01-1 «Про 
організацію в Чортківському районі призову громадян України чоловічої 
статі у 2021 році».

14.01.2022 Демчук М.І.
Гусак Б.М.

6. Розпорядження голови райдержадміністрації від 06.10.2021 №237/01-03 «Про 
підсумки роботи із зверненням громадян, що надійшли до 
райдержадміністрації упродовж першого півріччя 2021 року».

25.01.2022 Лилик В.Д.
Коцюк В.М.

7. Розпорядження голови райдержадміністрації від 20.01.2020 №10-од «Про 
запровадження спеціального моніторингу погашення державними і 
комунальними підприємствами, установами та організаціями заборгованості 
із заробітної плати, страхових внесків до Пенсійного фонду України та 
обов'язкових платежів до державного та місцевих».

щочетверга Демчук М.І.
Ізвєкова Г.О.

8. Розпорядження голови райдержадміністрації від 16.07.2020 №135/01-1 «Про 
утворення районної робочої групи з питань функціонування ринку 
пасажирських перевезень».

щомісячно
до 5 числа

Молчанова Г.В.
Стець І.В.

9. Розпорядження голови райдержадміністрації від 03.11.2021 №270/01-03 «Про 
затвердження плану заходів з покращення розвитку сфери надання 
адміністративних послуг в районі».

щомісячно
до 10 числа

Молчанова Г.В.
Олійник В.М.

10. Розпорядження голови райдержадміністрації від 13.02.2018 № 37-од «Про 
забезпечення безпеки дорожнього руху».

щомісячно
до 20 числа

Молчанова Г.В.
Стець І.В.

11. Доручення голови райдержадміністрації від 06.08.2021 №13/01-5 «Про 
результати проведення в районі реформи органів місцевого самоврядування 
та територіальних органів влади».

щомісячно
до 30 числа

Молчанова Г.В.
Стець І.В



12. Розпорядження голови райдержадміністрації від 20.03.2018 №68-од «Про 
забезпечення належного поводження з твердими побутовими відходам».

щокварталу
до 1 числа

Молчанова Г.В.
Стець І.В.

13. Розпорядження голови райдержадміністрації від 15.10.2020 №189/01-1 «Про 
затвердження плану заходів щодо поліпшення організації харчування в 
закладах загальної середньої освіти».

щокварталу
до 1 числа

Новінчук С.М.
Чайківська Г.З.

14. Розпорядження голови райдержадміністрації від 17.11.2021 №277/01-03 «Про 
затвердження плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації в районі 
Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на 
період до 2030 року».

щокварталу 
до 1 числа

Молчанова Г.В.
Стець І.В.

15. Розпорядження голови райдержадміністрації від 04.03.2021 №42/01-1 «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».

щокварталу 
до 1 числа

Демчук М.І.
Ізвєкова Г.О.

16. Розпорядження голови райдержадміністрації від 13.10.2016 №326-од «Про 
затвердження плану заходів щодо сприяння залученню інвестицій і 
запровадження сучасних технологій у сфері поводження з відходами на 
території району».

щокварталу
до 2 числа

Молчанова Г.В.
Стець І.В.

17. Розпорядження голови райдержадміністрації від 03.08.2020 №147/01-1 «Про 
організацію виконання плану заходів з реалізації Державної програми 
стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених 
корона вірусом SARS-COV-2, в Чортківському районі на 2020-2022 роки».

щокварталу
до 3 числа

Демчук М.І.
Ізвєкова Г.О.

18. Доручення голови райдержадміністрації від 30.10.2014 №89 «Про підтримку 
реалізації товарів українського виробництва».

щокварталу
до 5 числа

Демчук М.І.
Ізвєкова Г.О.

19. Розпорядження голови райдержадміністрації від 24.05.2017 №187-од «Про 
шляхи вирішення на первинному рівні медичної допомоги проблеми 
цукрового діабету другого типу».

щокварталу
до 5 числа

Новінчук С.М.
Чайківська Г.З.

20. Розпорядження голови райдержадміністрації від 02.03.2018 №59-од «Про 
план заходів щодо залучення виробничого потенціалу виправних колоній 

щокварталу
до5 числа

Демчук М.І.
Гусак Б.М.



області в економіку регіону та підтримки органів і установ кримінально 
виконавчої служби області на 2018-2021 роки».

21. Розпорядження голови райдержадміністрації від 19.06.2019 №157-од «Про 
комплекс заходів щодо відновленняфункціонування захисних споруд 
цивільного захисту за призначенням на території району».

щокварталу
до 5 числа

Демчук М.І.
Гусак Б.М.

22. Розпорядження голови райдержадміністрації від 16.01.2021 №5/01-1 «Про 
заходи щодо наповнення місцевого бюджету, економного та раціонального 
використання бюджетних коштів, дотримання суворої бюджетної 
дисципліни, упорядкування мережі бюджетних установ, які 
фінансуватимуться за рахунок коштів місцевого бюджету, у 2021 році».

щокварталу
до 5 числа

Демчук М.І.
Ізвєкова Г.О.

23. Розпорядження голови райдержадміністрації від 04.03.2021 №41/01-1 «Про 
організацію проведення щокварталу моніторингу та оцінки ефективності 
діяльності голови обласної державної адміністрації».

щокварталу
до 5 числа

Демчук М.І.
Ізвєкова Г.О.

24. Доручення голови райдержадміністрації від 02.04.2021 №3/01-5 «Про 
створення робочої групи зі сприяння органам місцевого самоврядування з 
питань соціального захисту населення та захисту прав дітей».

щокварталу
до  5 числа

Новінчук С.М.
Корнак В.Д.

25. Доручення голови райдержадміністрації від 26.04.2021 №5/01-5 «Про 
організацію виконання програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Тернопільської області на 2021 рік по Чортківському району».

щокварталу
до 5 числа

Демчук М.І.
Ізвєкова Г.О.

26. Розпорядження голови райдержадміністрації від 02.06.2021 №148/01-1 «Про 
організацію виконання Антикорупційної програми».

щокварталу
до 5 числа

Лилик В.Д.
Коцюк В.М.

27. Розпорядження голови райдержадміністрації від 04.11.2014 №337-од «Про 
заходи щодо активізації науково-технічної та інноваційної діяльності в 
районі».

щокварталу
до 10 числа

Демчук М.І.
Ізвєкова Г.О.

28. Розпорядження голови райдержадміністрації від 13.06.2017 №207-од «Про 
заходи щодо забезпечення встановлених законодавством гарантій з оплати 
праці та підвищення заробітної плати в районі».

щокварталу
до 10 числа

Демчук М.І.
Ізвєкова Г.О.



29. Розпорядження голови райдержадміністрації від 06.11.2019 №294-од «Про 
забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей позбавленого 
батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних форм виховання 
дітей».

щокварталу
до 10 числа

Новінчук С.М.
Корнак В.Д.

30. Розпорядження голови райдержадміністрації від 28.11.2017 №383-од «Про 
медикаментозне забезпечення пільгової категорії населення».

щокварталу
до 15 числа

Новінчук С.М.
Чайківська Г.З.

31. Розпорядження голови райдержадміністрації від 18.03.2020 №59-од «Про 
план заходів з реалізації в районі у 2020 році Національної стратегії 
реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року».

щокварталу
до 15 числа

Новінчук С.М.
Корнак В.Д.

32. Розпорядження голови райдержадміністрації від 02.04.2018 №85-од «Про 
стан реалізації у районі Урядової програми «Доступні ліки»».

щокварталу
до 15 числа

Новінчук С.М.
Чайківська Г.З.

33. Розпорядження голови райдержадміністрації від 23.02.2021 №34/01-1 «Про 
забезпечення соціально-правового захисту дітей, профілактики 
правопорушень та злочинності у дитячому середовищі».

щокварталу
до 15 числа

Новінчук С.М.
Корнак В.Д.

34. Розпорядження голови райдержадміністрації від 29.05.2019 №140-од «Про 
діяльність комісії з питань поводження з безхазяйними відходами».

щокварталу
до 20 числа

Молчанова Г.В.
Стець І.В.

35. Доручення голови райдержадміністрації від 03.08.2016 №45 «Про заходи 
щодо забезпечення реалізації прав та законних інтересів дітей».

щокварталу
до 25 числа

Новінчук С.М.
Корнак В.Д.

36. Розпорядження голови райдержадміністрації від 23.11.2021 №282/01-03 «Про 
створення і розвиток сільськогосподарських кооперативів в Чортківському 
районі».

щопівроку
до 08.01.

Демчук М.І.
Ізвєкова Г.О.

37. Розпорядження голови райдержадміністрації від 02.06.2021 №149/01-1 «Про 
затвердження плану невідкладних заходів із запобігання та протидії 
домашньому насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали 
від такого насильства».

щопівроку
до 10.01.

Новінчук С.М.
Чайківська Г.З.

38. Доручення голови райдержадміністрації від 06.03.2018 №9 «Про стан 
протидії злочинності в районі».

щороку
до 01.01.

Демчук М.І.
Гусак Б.М.



39. Розпорядження голови райдержадміністрації від 28.01.2019 №17-од «Про 
затвердження плану заходів з реалізації в районі Концепції державної 
системи професійної орієнтації населення».

щороку
до 05.01.

Новінчук С.М.
Морозко Л.Я.

40. Розпорядження голови райдержадміністрації від 04.10.2019 №255-од «Про 
затвердження плану заходів щодо реалізації в районі положень Генеральної 
угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-
економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки».

щороку
до 05.01.

Новінчук С.М.
Морозко Л.Я.

41. Доручення голови райдержадміністрації від 21.02.2020 №9 «Про координацію 
діяльності органів виконавчої влади району та взаємодію з громадськістю з 
питань здійснення контролю у сфері охорони довкілля та використання 
природних ресурсів».

щороку
до 05.01.

Молчанова Г.В.
Стець І.В.

42. Розпорядження голови райдержадміністрації від 07.05.2020 №84-од «Про 
організацію виконання районної програми підтримки осіб, які брали участь в 
антитерористичній операції, об'єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під 
час проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, 
постраждалих учасників Революції Гідності на 2020-2024 роки».

щороку до
05.01.

Новінчук С.М.
Морозко Л.Я.

43. Розпорядження голови райдержадміністрації від 18.06.2019 №156-од «Про 
затвердження плану заходів на 2019-2022 роки з реалізації Концепції 
підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в районі».

щороку
до 10.01.

Новінчук С.М.
Чайківська Г.З

44. Розпорядження голови райдержадміністрації від 08.02.2018 №33-од «Про 
організацію виконання комплексної програми «Здоров'я 
населенняЧортківського району на 2017-2021 роки».

щороку
до 15.01.

Новінчук С.М.
Чайківська Г.З.

45. Розпорядження голови райдержадміністрації від 15.12.2019 №43-од «Про 
організацію виконання районної цільової соціальної програми оздоровлення 
та відпочинку дітей на 2019-2021 роки».

щороку
до 15.01.

Новінчук С.М.
Чайківська Г.З.

46. Розпорядження голови райдержадміністрації від 23.12.2019 №343-од «Про 
утворення районного штабу з організації профілактик-них та 
протиепідемічних заходів з дифтерії».

щороку
до 15.01.

Новінчук С.М.
Чайківська Г.З



47. Розпорядження голови райдержадміністрації від 11.12.2018 №342-од «Про 
організацію виконання районної програми запобігання соціальному 
сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездомності на 2019-2021 
роки».

щороку
до 20.01.

Новінчук С.М.
Корнак В.Д.

48. Розпорядження голови райдержадміністрації від 10.07.2019 №181-од «Про 
організацію виконання районної програми проведення заходів, направлених 
на запобігання та ліквідацію африканської чуми свиней у Чортківському 
районі на 2019-2021 роки».

щороку
до 20.01.

Демчук М.І.
Ізвєкова Г.О.

49. Розпорядження голови райдержадміністрації від 03.12.2021 №300/01-03 «Про 
стан і перспективи розвитку фізичної культури та спорту в Чортківському 
районі».

щороку
до 20.01.

Новінчук С.М.
Чайківська Г.З.

50. Розпорядження голови райдержадміністрації від 23.01.2020 №14-од «Про 
організацію виконання Програми фінансової підтримки комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Чортківської районної ради на 2020-2022 рік.

щороку
до 20.01.

Новінчук С.М.
Чайківська Г.З

51. Розпорядження голови райдержадміністрації від 15.12.2017 №409-од «Про 
проект програми захисту населення і територій Чортківського району від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 
роки».

щороку
до 25.01.

Демчук М.І.
Гусак Б.М.

52. Доручення голови райдержадміністрації від 22.01.2019 №3 «Про стан 
фінансування та виконання заходів місцевих цільових програм».

щороку
до 25.01.

Демчук М.І.
Ізвєкова Г.О.

53. Розпорядження голови райдержадміністрації від 22.02.2021 №32/01-1 «Про 
заходи щодо сприяння розвитку громадянського суспільства в Чортківському 
районі на 2021-2023 роки».

щороку
до 25.01.

Новінчук С.М.
Чайківська Г.З.

Керівник апарату адміністрації                                                                                                                  Володимир ЛИЛИК
             Ганна Бурак


