
Додаток 

до розпорядження 

голови облдержадміністрації 

від 20.12.2018  № 506 

 
 

 

 

П Л А Н 

роботи обласної державної адміністрації на 

I квартал 2019 року 

 

 

І. Питання, які необхідно внести на розгляд  обласної ради: 

1. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2018 рік. 

Гундич І.П., Мініч Л.Г. 

Березень 

 

2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік. 

Гундич І.П., Мініч Л.Г. 

Березень 

 
3. Про результати проведення моніторингу та оцінки результативності 

реалізації у 2018 році плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії 
розвитку Житомирської області на період до 2020 року. 

Гундич І.П., Градівський В.М. 

Лютий-березень 

 

4. Про  виконання програми економічного і соціального розвитку області 

на 2018 рік. 

Гундич І.П.,  Градівський В.М. 

Лютий-березень 

 

5. Про відшкодування частини кредитів на приватні сонячні 

електростанції в рамках програми «теплих кредитів». 

Щебетов Р.О., Кульчицький Є.В. 

Лютий  

 

6. Про внесення змін до статутів закладів, установ, підприємств охорони 

здоров’я безпосереднього підпорядкованих управлінню охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

Лагута Я.М.,  Суслик   М.П. 

Згідно з графіком  засідання сесій обласної ради 
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7. Про внесення змін до обласного  бюджету по галузі «охорона 

здоров’я».  

Лагута Я.М.,  Суслик   М.П. 

Згідно з графіком  засідання сесій обласної ради 

 

ІІ. Питання, що будуть розглядатися на засіданнях колегії обласної 

державної адміністрації: 

1. Про підсумки виконання програми економічного і соціального 

розвитку та бюджету області за 2018 рік. 

Гундич І.П., Мініч Л.Г.,  

Градівський В.М. 

Січень-лютий 

 

2. Про виконання урядової програми «Доступні ліки». 

Лагута Я.М.,  Суслик   М.П. 

 Березень 

 

ІІІ. Питання, що будуть вивчатися з метою прискорення соціально-

економічного розвитку області: 

1.  Засідання робочої групи з розгляду питань щодо здійснення санітарних 

заходів у межах смуг відведення автомобільних доріг загального користування 

за межами населених пунктів. 

Ясюнецький О.О., Крисюк Р.А.  

Січень 

 

2. Про стан виконання програми підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі «Власний дім». 

Щебетов Р.О., Кульчицький Є.В. 

Січень  

  

3. Про стан виконання обласної комплексної програми забезпечення 

житлом педагогічних, медичних працівників, учасників АТО та членів їх сімей 

на 2018-2021 роки. 

Щебетов Р.О., Кульчицький Є.В. 

Січень  

 

4. Про моніторинг охоплення дітей  дошкільною освітою та відновлення, 

відкриття закладів дошкільної освіти, додаткових груп в них відповідно до 

потреб населення. 

Лагута Я.М., Шевчук Л.П. 

Лютий      
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5. Про стан погашення заборгованості за енергоносії підприємствами 

житлово-комунального господарства області. 

Щебетов Р.О., Кульчицький Є.В. 

Лютий  

 

6. Засідання обласного конкурсного комітету на визначення перевізників 

для роботи на маршрутах загального користування. 

Ясюнецький О.О., Крисюк Р.А.  

Лютий-березень 

 

7. Про стан погашення заборгованості за енергоносії підприємствами 

житлово-комунального господарства області. 

Щебетов Р.О., Кульчицький Є.В. 

Лютий  

 

8. Про стан приведення тарифів на послуги централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої води, водовідведення до рівня економічно 

обгрунтованих витрат на їх виробництво. 

Щебетов Р.О., Кульчицький Є.В. 

Лютий  

 

9.  Про стан виконання заходів щодо створення об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та щодо форм управління житловим фондом. 

Щебетов Р.О., Кульчицький Є.В. 

Лютий  

 

10. Про стан виконання Програми реформування водопровідно-

каналізаційного господарства у Житомирській області. 

Щебетов Р.О., Кульчицький Є.В. 

Лютий  

 

11.  Про виконання обласної програми «Стимулювання населення, 

ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних 

ресурсів та енергозбереження на 2015-2020 роки». 

Щебетов Р.О., Кульчицький Є.В. 

Лютий  

 

12. Про надання ліцензій на провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання, водовідведення і виробництва теплової 

енергії, транспортування та споживання підприємствами різних форм 

власності. 

Щебетов Р.О., Кульчицький Є.В. 

Березень 
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13. Про підсумки опалювального сезону 2018/19 року. 

Щебетов Р.О., Кульчицький Є.В. 

Березень 

 

14. Про підсумки роботи із зверненнями громадян. 

Щебетов Р.О., Кульчицький Є.В. 

Березень 

 

 15. Про запровадження дуальної системи навчання у закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти області.  

Лагута Я.М., Шевчук Л.П. 
Березень  

 
16. Про аналітичний супровід діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 

області.  
Лагута Я.М., Шевчук Л.П. 
Березень 
 
 

17. Про забезпечення своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної 

плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат та проведення розрахунків 

за спожиті енергоносії в бюджетній сфері.  

Гундич І.П., Мініч Л.Г. 

Постійно 

 

18. Про забезпечення своєчасної сплати податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів до місцевих бюджетів. 

Гундич І.П., Мініч Л.Г. 

Постійно 

 

19. Про реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади (фінансово-бюджетні аспекти створення та функціонування 

об'єднаних територіальних громад області). 

Гундич І.П., Мініч Л.Г. 

Постійно 
      

ІV. Перелік документів центральних органів влади та 

розпоряджень голови облдержадміністрації для перевірки їх виконання у 

порядку контролю: 

Закони України: 

від 07.12.2017 № 2229-VІІІ «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству». 

Лагута Я.М., Прокопець Ю.В. 

Січень 
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від 22.06.2000 № 1841-III «Про позашкільну освіту». 

Лагута Я.М., Шевчук Л.П. 

Березень 

 

Укази Президента України: 

від 09.11.2007 №1078 «Про Міжнародний конкурс з української мови 

ім.П. Яцика». 

Лагута Я.М., Шевчук Л.П. 

Лютий 

 

Постанови Кабінету Міністрів України: 

від 31.03.2015 № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників 

антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням. 

Лагута Я.М., Прокопець Ю.В. 

Січень 

 

від 01.03.2017 №115 «Про затвердження Державної цільової соціальної 

програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року». 

Лагута Я.М., Гресь С.М. 

Лютий 

 

від 10.03.2017 №181 «Про затвердження Порядку та умов надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування 

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань». 

Лагута Я.М., Суслик М.П. 

Березень 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України: 

від 10.03.2016 №199-р «Про затвердження плану заходів, спрямованих на 

активізацію вивчення громадянами англійської мови, на період до 2020 року». 

Лагута Я.М., Шевчук Л.П. 

Лютий 

 

від 26.09.2018 № 688-р «Про затвердження плану заходів з реалізації 

Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття 

населення на період до 2022 року». 

Лагута Я.М., Прокопець Ю.В. 

Березень 

 

Розпорядження голови облдержадміністрації: 

від 05.11.2009 № 347 «Про внесення змін і доповнень до розпорядження 

голови облдержадміністрації від 14.01.08 № 12 «Про додаткові невідкладні 



6 

 

заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими 

фізичними можливостями». 

Лагута Я.М.,  Прокопець Ю.В. 

Лютий  

 

від 15.11.2018 №445 «Про підготовку закладів охорони здоров’я 

вторинного рівня надання медичної допомоги у форматі госпітальних округів». 

Лагута Я.М., Суслик М.П. 

Лютий 

 

від 02.12.2015 №405 «Про проект комплексної Програми забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської 

області від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки». 

Ясюнецький О.О.,  Нікітчук І.В. 

Березень 

      

V. Проведення організаційних заходів, відзначення в області 

державних та професійних свят, пам’ятних дат: 

1. Організація виступів керівництва облдержадміністрації у засобах 

масової інформації. 

Лагута Я.М., Григор’єва  О.М. 

За окремим планом 

 

2. Чергування в облдержадміністрації у вихідні та святкові дні. 

Керівництво облдержадміністрації  

За окремим графіком 

 

 

3. Проведення виїзних прийомів громадян у районах і містах області. 

Керівництво облдержадміністрації   

За окремим графіком 

 

4. Проведення особистого прийому громадян. 

Керівництво облдержадміністрації  

За окремим графіком 

 

5. Участь у засіданнях колегій, нарадах  структурних підрозділів 

облдержадміністрації, райдержадміністрацій, районних та міських рад. 

Керівництво облдержадміністрації  

За окремим графіком 
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6. Подання облдержадміністрації показників до звіту голови 

облдержадміністрації про виконання програми економічного і соціального 

розвитку та бюджету області за 2018 рік і делегованих обласною радою 

повноважень. 

Гундич І.П., Мініч Л.Г. 

Січень 

 

7. Проведення розширеного засідання колегії Держархіву області за 

підсумками   роботи   архівних  установ   області  за  2018 рік   та  завдання    на  

2019 рік. 

Лагута Я.М., Слобожан І.М. 

Січень 

 

8. Підготовака виставки документів «100-річчя проголошення  Акта 

Злуки УНР і ЗНР». 

Лагута Я.М., Слобожан І.М. 

Січень 

 

9. Відзначення Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. 

Лагута Я.М., Гресь С.М. 

Cічень 

                  

10. Відзначення  110-річчя від дня народження С.Бандери 

Лагута Я.М., Шевчук Л.П. 

Січень                

 

11. Відзначення  111-річниці з Дня народження  С.П.Корольова. 

Лагута Я.М., Парфентієва Т.М. 

Cічень 

 

12. Заходи до Дня Соборності. 

Лагута Я.М., Парфентієва Т.М., 

Григор’єва О.М. 

Cічень 

 

13. Фестиваль колядок та щедрівок «Різдвяна зірка».  

Лагута Я.М., Парфентієва Т.М. 

Cічень 

                                                                        

14. Обласний дитячий фольклорний фестиваль  колядок «Янголи 

віншують». 

Лагута Я.М., Парфентієва Т.М. 

Cічень 
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15. Участь делегації області у заході, присвяченому подвигу Героїв Крут. 

Лагута Я.М., Гресь С.М. 

Cічень 

 

16. Відкритий чемпіонат Житомирської області з кікбоксингу WAKO 

серед дорослих, юніорів та юнаків 

Лагута Я.М., Гресь С.М. 

Cічень 

 

17. ІV (заключний) етап Міжнародного конкурсу з української мови            

ім. П. Яцика. 

Лагута Я.М., Шевчук Л.П.             

Січень 

 

18. Проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм 

практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі». 

Лагута Я.М., Шевчук Л.П.             

Січень 

 

19. Організація та проведення обласних нарад головних редакторів, 

редакторів засобів масової інформації області. 

Лагута Я.М., Григор’єва О.М. 

Cічнь-березень 

 

20. День Соборності України. 

Лагута Я.М., Григор’єва О.М. 

22 січня 

 

21. Річниця загибелі активістів Євромайдану. 

Лагута Я.М., Григор’єва О.М. 

22 січня 

 

22. День пам’яті Героїв Крут. 

Лагута Я.М., Григор’єва О.М. 

29 січня 

                                                                                

23. Обласні олімпіади з навчальних предметів та обласний етап 

Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

України. 

Лагута Я.М., Шевчук Л.П.             

Січень-березень 
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24. Проведення ІІІ (обласного) етапу олімпіад з навчальних предметів на 

2018-2019 н.р. 

Лагута Я.М., Шевчук Л.П. 

Січень - лютий  

 

25. Проведення ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року - 2019». 

Лагута Я.М., Шевчук Л.П. 

Лютий  

 

 26. Проведення фінального етапу ХІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

Лагута Я.М., Шевчук Л.П. 

Лютий  

                                             

27. Засідання колегії  департаменту фінансів облдержадміністрації. 

Гундич І.П., Мініч Л.Г. 

Лютий 

 

28. Підготовака виставки документів «До 30-ї річниці виведення військ 

колишнього СРСР з Республіки Афганістан».  

Лагута Я.М., Слобожан І.М. 

Лютий 

 

29. Збори керівного складу ЦЗ області, міст та районів, підприємств, 

установ, організацій  з підбиття підсумків роботи у 2018 році та визначення 

основних завдань на 2019 рік. 
Ясюнецький О.О., Безносюк С.В. 

Лютий 

 

30. Всеукраїнський літературно-музичний фестиваль «Розстріляна 

молодість». 

Лагута  Я.М., Парфентієва Т.М. 

Лютий 

 

31. День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 

Лагута  Я.М., Парфентієва Т.М., 

Григор’єва О.М., Нікітчук І.В. 

15 лютого   

                                                

32. Огляди художньої самодіяльності  колективів районів, міст та ОТГ.   

Лагута Я.М., Парфентієва Т.М. 

Лютий 

 



10 

 

33. Соціально-культурний проект  «Всеукраїнський відкритий  

телевізійний конкурс-фестиваль «Зірочко, засвітись!». 

Лагута  Я.М., Парфентієва Т.М. 

Лютий 

 

34. Проект «Патріоти Про». 

Лагута  Я.М., Парфентієва Т.М. 

Лютий 

 

35. Організація та проведення літературного свята «Плеяда паростків 

Лесиного краю». 

 Лагута Я.М., Парфентієва Т.М. 

Лютий 

 

36. Фотовиставка «На дальніх берегах  Антарктиди» до  Дня створення   

української  антарктичної станції  «Академік Вернадський».    

 Лагута Я.М., Парфентієва Т.М. 

Лютий 

 

37. Засідання Координаційної ради з питань охорони дитинства при 

облдержадміністрації. 

Лагута Я.М., Пилипчук Н.С. 

Лютий 

 

38. Заходи на відзначення Дня пам’яті воїнів-інтернаціоналістів. 

Лагута Я.М., Гресь С.М. 

Лютий 

 

39. Участь молоді у заході, присвяченому Дню героїв Небесної Сотні. 

Лагута Я.М., Гресь С.М. 

Лютий 

 

40. Всеукраїнські змагання з спортивної аеробіки серед юнаків, юніорів 

та молоді. 

Лагута Я.М., Гресь С.М. 

Лютий 

 

41. Всеукраїнські змагання «Гвардійський ривок». 

Лагута Я.М., Гресь С.М. 

Лютий 
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42. Заходи з нагоди Всесвітнього дня боротьби з онкологічними 

захворюваннями. 

Лагута Я.М., Суслик М.П. 

4 лютого 

 

43. Заходи з нагоди Міжнародного дня дітей з онкологічними хворобами. 

Лагута Я.М., Суслик М.П. 

15 лютого 

 

44. Заходи з нагоди Міжнародного дня рідкісних захворювань. 

Лагута Я.М., Суслик М.П. 

28 лютого 

 

45. День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 

Лагута Я.М., Григор’єва О.М. 

15 лютого 

 

46. П’ята річниця Революції Гідності. 

Лагута Я.М., Григор’єва О.М. 

18-22  лютого 

 

47. Роковини масового розстрілу активістів Майдану. 

Лагута Я.М., Григор’єва О.М. 

20  лютого 

 

48. Організація та проведення тематичних зустрічей з питань розвитку 

громадянського суспільства для фахівців органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, представників інститутів громадянського суспільства.  

Лагута Я.М., Григор’єва О.М. 

Березень 

                                                                 

49. Заходи з нагоди Всесвітнього дня імунітету. 

Лагута Я.М., Суслик М.П. 

1 березня 

 

50. Заходи з нагоди Міжнародного дня глаукоми. 

Лагута Я.М., Суслик М.П. 

6  березня 

 

51. Заходи з нагоди Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. 

Лагута Я.М., Суслик М.П. 

24 березня 
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52. Підготовака виставки документів «100-річчя газети Житомирщина». 

Лагута Я.М., Слобожан І.М. 

Березень 

 

53. Участь молоді у відзначенні Дня народження Тараса Шевченка. 

Лагута Я.М., Гресь С.М. 

Березень 

 

54. Проведення обласної виставки перспективного педагогічного досвіду 

«Сучасна освіта Житомирщини». 

Лагута Я.М., Шевчук Л.П. 

Березень  

 

55. Обласний конкурс  виконавців художнього слова ім. Т.Г.Шевченка 

«Єднаймо Україну  Тарасовим словом».                                                                                              

Лагута Я.М.,  Парфентієва Т.М. 

Березень 

 

56. Фестиваль дитячої та  юнацької хорової творчості. 

Лагута Я.М., Парфентієва Т.М. 

Березень 

 

57. Міжнародний фестиваль майстрів мистецтва ім. С.Ріхтера.                                                                               

Лагута  Я.М., Парфентієва Т.М. 

Березень 

 

58. Заходи до Міжнародного дня театру. 

Лагута Я.М.,  Парфентієва Т.М. 

Березень 

                                                                   

59. Поетично-мистецький  вернісаж «Єднаймо душі словом Кобзаря» до 

205 –річчя від дня народження  Т.Г.Шевченка. 

Лагута Я.М., Парфентієва Т.М. 

Березень 

 

60. Обласний фестиваль інструментальної музики. 

Лагута Я.М., Парфентієва Т.М. 

Березень 

 

61. Звітний концерт відділів музичного училища  ім. В.Косенка. 

Лагута Я.М., Парфентієва Т.М. 

Березень 
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62. VІ Всеукраїнський  фестиваль «День українського  баяна та 

акордеона». 

Лагута Я.М., Парфентієва Т.М. 

Березень 

 

63. Засідання ради з питань залучення інвестицій при 

облдержадміністрації.  

Гундич І.П.,  Градівський В.М. 

Березень 

 

64. Проведення засідання Ради регіонального розвитку при Житомирській 

облдержадміністрації.  

Гундич І.П., Градівський В.М. 

Березень 

 
65. Проведення регіональної наради «Розвиток малого і середнього 

бізнесу Житомирщини та презентація успішних бізнес-проектів»  

Гундич І.П., Градівський В.М. 
Березень 

 

66. Перевірка системи оповіщення з включенням багатоканальної системи 
термінового виклику „Ольха” за списками керівного складу 

облдержадміністрації та обласної ради.  

Ясюнецький О.О., Безносюк С.В. 
Щомісяця 

 
67. Перевірка системи оповіщення цивільного захисту області з 

включенням радіотрансляційних вузлів, електросирен. 
Ясюнецький О.О., Безносюк С.В. 
Щокварталу 

 
68. Засідання конкурсної комісії з надання фінансової підтримки з 

обласного  бюджету суб’єктам малого і середнього підприємництва за рахунок 
часткового відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами на 
реалізацію бізнес-проектів. 

Гундич І.П., Градівський В.М. 
Протягом кварталу 

 
69. Засідання обласної комісії для розгляду пропозицій щодо надання і 

використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються для виплати 
часткового відшкодування вартості витрат фермерським господарствам за 
придбання причіпної та навісної  сільськогосподарської техніки і обладнання. 

Гундич І.П., Градівський В.М. 
Протягом кварталу 

 
70. Засідання комісії з питань упорядкування обліку юридичних осіб. 

Ясюнецький О.О., Градівський В.М. 
Протягом кварталу 
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71. Засідання обласної комісії для розгляду пропозицій щодо надання і 
використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються для виплати 
відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння. 

Гундич І.П., Градівський В.М. 
Протягом кварталу 

 
72. Засідання обласної комісії для розгляду пропозицій щодо надання і 

використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються для виплати 
часткового відшкодування вартості витрат на сертифікацію відповідності 
виробництва органічної продукції та часткового відшкодування вартості 
органічного насіннєвого матеріалу сільськогосподарським підприємствам. 

Гундич І.П., Градівський В.М. 
Протягом кварталу 

 
73. Засідання обласної комісії для розгляду пропозицій щодо надання 

фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам на 
придбання сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання за 
рахунок коштів обласного бюджету на придбання обладнання. 

Гундич І.П., Градівський В.М. 
Протягом кварталу 

 
74. Засідання обласної комісії для розгляду пропозицій щодо надання і 

використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються для виплати 
сільськогосподарським підприємствам, як спеціальна бюджетна дотація за 
приріст поголів’я корів молочного, м’ясного та комбінованого напрямів 
продуктивності. 

Гундич І.П., Градівський В.М. 
Протягом кварталу 

 
75. Засідання обласної комісії для розгляду пропозицій щодо надання і 

використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються для виплати 
часткового відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей, 
корів господарствам населення. 

Гундич І.П., Градівський В.М. 
Протягом кварталу 

 
76. Засідання обласної комісії для розгляду пропозицій щодо надання і 

використання бюджетних коштів, що спрямовуються для надання пільгових 
кредитів індивідуальним сільським забудовникам. 

Гундич І.П., Градівський В.М. 
Протягом кварталу 

 
 

77. Засідання оперативного штабу із забезпечення прав і свобод власників 
земель чи збіжжя.  

Ясюнецький О.О., Градівський В.М., 
Ревенко О.М. 
Протягом кварталу 

 

78. Організація роботи з підготовки райдержадміністраціями та 

міськвиконкомами підтверджуючих матеріалів для зняття з обліку захисних  
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споруд цивільного захисту, подальше утримання та експлуатація яких 

неможлива (з урахуванням вимог наказу МВС України від 09.07.2018 № 579). 

Ясюнецький О.О., Безносюк С.В. 

Протягом  кварталу  

 

79. Організація  роботи з накопичення та контролю за станом 

матеріальних резервів для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру. 

Ясюнецький О.О., Безносюк С.В. 

Протягом  кварталу  

 

80. Організація проведення засідань обласної  комісії  з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Ясюнецький О.О., Безносюк С.В. 

Протягом  кварталу  

 

81. Контроль за виконанням протокольних рішень державної та обласної 

комісії з питань ТЕБ та НС. 

Ясюнецький О.О., Безносюк С.В. 

Протягом  кварталу  

 

82. Супровід виконання Плану заходів департаментів, управлінь 

облдержадміністрації, обласних управлінь, організацій, установ та підприємств, 

районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування щодо 

попередження виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах 

життєзабезпечення населення та комунікаціях внаслідок несприятливих 

погодних умов в осінньо-зимовий період 2018 /19 року. 

Ясюнецький О.О., Безносюк С.В. 

Протягом  кварталу 

 

83. Координація заходів щодо створення відповідних умов для роботи 

координаційної ради з питань сприяння у розвитку громадянського суспільства 

при облдержадміністрації. 

 Лагута Я.М., Григор’єва О.М. 

 Постійно 

 

84. Координація заходів щодо організації та проведення публічних 

консультацій з громадськістю з актуальних питань державної і регіональної 

політики. 

Лагута Я.М., Григор’єва О.М. 

Постійно 
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85. Засідання обласної комісії з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. 

Лагута Я.М., Прокопець Ю.В. 

За окремим планом 

 

86. Засідання комісії зі спірних питань щодо визначення статусу осіб, які 

брали участь у проведенні робіт по  евакуації людей і майна із зони відчуження, 

та статусу осіб, евакуйованих із  зони відчуження у 1986 році. 

Лагута Я.М., Прокопець Ю.В. 

За окремим планом 

 

87. Засідання комісії по визначенню статусу осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Лагута Я.М., Прокопець Ю.В. 

За окремим планом 

 

88. Засідання робочої групи щодо соціальної підтримки 

військовослужбовців, що брали участь в АТО та сімей загиблих,  внутрішньо 

переміщених осіб з тимчасово окупованої території. 

Лагута Я.М., Прокопець Ю.В. 

За окремим планом 

 

89. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги. 

Лагута Я.М., Прокопець Ю.В. 

За окремим планом 

 

90. Обласна робоча група з питань надання дозволу на право 

користування пільгами з оподаткування та доцільності надання заявнику – 

роботодавцю фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та 

цільової позики. 

Лагута Я.М., Прокопець Ю.В. 

За окремим планом 

 

91. Конкурсна комісія з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених обласними громадськими організаціями, для виконання 

(реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету.  

Лагута Я.М., Прокопець Ю.В. 

За окремим планом 
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92. Засідання обласного штабу з оперативного вирішення питань 

підготовки та оздоровлення дітей. 

Лагута Я.М., Прокопець Ю.В. 

За окремим планом 

 

93. Засідання колегії департаменту  праці,  соціальної  та сімейної 

політики облдержадміністрації. 

Лагута Я.М., Прокопець Ю.В. 

За окремим планом 

 

94. Засідання комісії з надання одноразової грошової допомоги 

громадянам, що проживають на території Житомирської області. 

Лагута Я.М., Прокопець Ю.В. 

За окремим планом 

 

 

 

Керівник апарату 

облдержадміністрації  

  

            

             Олексій ШАТИЛО 

 

 


