
Додаток 

до розпорядження 

голови облдержадміністрації 

23.12.2019 № 538 

 

 

 

 

П Л А Н 

роботи обласної державної адміністрації на 

I квартал 2020 року 

 

 

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

1. Про звіт щодо результатів проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації у 2019 році плану заходів на 2018-2020 роки з 

реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року. 

Бунечко В.І., Арендарчук Н.П. 

Лютий-березень 

 

2. Про звіт голови облдержадміністрації з виконання Програми 

економічного і соціального розвитку області на 2019 рік 

Бунечко В.І., Арендарчук Н.П. 

Березень 

 

3. Про затвердження звіту щодо виконання обласного бюджету за 2019 рік. 

Остапченко Н.В., Мініч Л.Г. 

Березень 

 

4. Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік. 

Остапченко Н.В., Мініч Л.Г. 

Протягом кварталу 

 

5. Про відшкодування частини кредитів на приватні сонячні електростанції 

в рамках програми «теплих кредитів». 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Лютий  

 

6. Про розподіл та перерозподіл видатків  і виділення додаткових коштів 

по галузі «Освіта». 

Остапченко Н.В.,  Шевчук Л.П. 

Згідно з графіком  засідання сесій обласної ради 

 



2 

 

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

здоров’я, безпосередньо підпорядкованих управлінню охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

Остапченко Н.В., Суслик  М.П. 

Згідно з графіком  засідання сесій обласної ради 

 

8. Про внесення змін до обласного  бюджету по галузі «охорона 

здоров’я».  

Остапченко Н.В., Суслик  М.П. 

Згідно з графіком  засідання сесій обласної ради 

 

ІІ. Питання, що будуть розглядатися на засіданнях колегії обласної 

державної адміністрації: 

1. Про роботу державних архівних установ Житомирської області щодо 

дотримання вимог чинного законодавства архівної галузі та діловодства у 2019 

році. 

Градівський В.М., Слобожан І.М. 

Січень 

 

2. Про підсумки виконання Програми економічного і соціального 

розвитку області за 2019 рік 

Бунечко В.І., Арендарчук Н.П. 

Березень 

 

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

економічного розвитку області: 

1. Про стан виконання програми підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі «Власний дім». 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Січень  

 

2. Про стан виконання обласної комплексної програми забезпечення 

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

на 2018-2021 роки. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Січень 

 

3. Про моделювання мережі закладів загальної середньої освіти, 

створення мережі старшої школи. 

Остапченко Н.В.,  Шевчук Л.П. 

Січень 
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4. Про моніторинг охоплення дітей  дошкільною освітою та 

відновлення, відкриття закладів дошкільної освіти, додаткових груп в них 

відповідно до потреб населення. 

Остапченко Н.В.,  Шевчук Л.П. 

Лютий 

 

5. Про стан погашення заборгованості за енергоносії підприємствами 

житлово-комунального господарства області. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Лютий  

 

6. Про стан приведення тарифів на послуги централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої води, водовідведення до рівня економічно 

обґрунтованих витрат на їх виробництво. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Лютий 

 

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

багатоквартирних будинків та  форм управління житловим фондом. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Лютий 

 

8. Про стан виконання Програми реформування водопровідно-

каналізаційного господарства у Житомирській області. 

 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Лютий 

 

9. Про виконання обласної програми «Стимулювання населення, ОСББ, 

ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та 

енергозбереження на 2015-2020 роки». 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Лютий  

 

10. Про надання ліцензій на провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання, водовідведення, з виробництва, 

транспортування та постачання теплової енергії підприємствами різних форм 

власності. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Березень  

 

11. Про підсумки проходження опалювального сезону 2019/20 року. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Березень  
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12. Про засідання обласного конкурсного комітету на визначення 

перевізників для роботи на автобусних маршрутах загального користування 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Березень  

 

13. Про підсумки роботи із зверненнями громадян у Департаменті 

регіонального розвитку облдержадміністрації. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Березень  

 

14. Про модернізацію системи  закладів професійної (професійно-

технічної) освіти області.  

Остапченко Н.В.,  Шевчук Л.П. 

Березень 

 
15. Про забезпечення своєчасності і в повному обсязі виплати 

заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат та проведення 
розрахунків за енергоносії в бюджетній сфері. 

Остапченко Н.В., Мініч Л.Г. 

Протягом кварталу 

 

16. Про участь у процесі реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади (фінансово-бюджетні аспекти створення та 

функціонування об'єднаних територіальних громад області). 

Остапченко Н.В., Мініч Л.Г. 

Протягом кварталу 

 

17. Про забезпечення своєчасності сплати податків і зборів та інших 

обов’язкових платежів до місцевих бюджетів. 

Остапченко Н.В., Мініч Л.Г. 

Протягом кварталу 
 

ІV. Перелік документів центральних органів влади та 

розпоряджень голови облдержадміністрації для перевірки їх виконання у 

порядку контролю: 

Закон України: 

від 22.06.2000 №1841-ІІІ  «Про позашкільну освіту». 

Остапченко Н.В., Шевчук Л.П. 

Лютий 

 

Укази Президента України: 

від 12.06.2015 №334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-

патріотичного виховання дітей та молоді». 

Остапченко Н.В., Шевчук Л.П. 

Січень 
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від 21.02.2017 № 43/2017 «Про Концепцію вдосконалення інформування 

громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 

роки». 

Бунечко В.І., Дембіцька І.Л. 

Березень 

 

Постанови Кабінету Міністрів України: 

від 20.03.2001  № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та 

обліку нещасних випадків невиробничого характеру» (зі змінами). 

Федоренко В.І., Прокопець Ю.В. 

Січень 

 

від 24.02.2016  № 111 «Про затвердження Державної соціальної програми 

протидії торгівлі людьми на період до 2020 року». 

Федоренко В.І., Прокопець Ю.В. 

Січень 

 

від 16.10.2017 № 570 «Про організацію та проведення біржових аукціонів 

з продажу сирої нафти газового конденсату власного видобутку і скрапленого 

газу». 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Лютий  

 

від 21.10.2015 № 856 «Про затвердження Порядку і Методики проведення 

моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної 

політики». 

Бунечко В.І., Арендарчук Н.П. 

Лютий 

 

від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення 

регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також 

проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених 

регіональних стратегій і планів заходів». 

Бунечко В.І., Арендарчук Н.П. 

Лютий 

 

від 11.11.2015 № 931 «Про затвердження Порядку розроблення Державної 

стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також 

проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених 

Стратегії і плану заходів». 

Бунечко В.І., Арендарчук Н.П. 

Лютий 
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від 12.09.2018 № 733 «Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року». 

Бунечко В.І., Арендарчук Н.П. 

Лютий 

 

від 21.03.2018 № 382 «Про затвердження Державної цільової економічної 

програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного 

значення на 2018-2022 роки». 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Лютий  

 

від 29.04.2015 № 300 «Про використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому 

комплексі шляхом здешевлення кредитів». 

Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 

Протягом кварталу 

 

від 15.07.2005 № 587 «Про затвердження порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва 

і хмелярства». 

Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 

Протягом кварталу 

 
від 07.02.2018 № 106 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки 
розвитку фермерських господарств». 

Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 

Протягом кварталу 

 
від 07.02.2018 № 107 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва». 
Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 

Протягом кварталу 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України: 

від 08.11.2017 № 797-р «Про схвалення Концепції розвитку електронної 

демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації».  

Бунечко В.І., Дембіцька І.Л. 

Січень  

 

від 21.11.2018 № 900-р «Про затвердження плану дій з реалізації 

принципів Міжнародної хартії відкритих даних». 

Бунечко В.І., Дембіцька І.Л. 

Січень 
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від 27.12.2017 № 1017-р «Про схвалення Експортної стратегії України на 

2017-2021 роки». 
Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 
Січень 
 

від 04.03.2013 № 102-р «Про затвердження плану заходів щодо проведення 
інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги 
суб’єктам господарювання». 

Бунечко В.І., Арендарчук Н.П. 
Січень 
 

від 30 січня 2019 року №37-р «Про затвердження плану заходів щодо 

реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на        

2019-2020 роки». 
Бунечко В.І., Арендарчук Н.П. 
Січень 
 

від 10.05.2018 № 292-р «Деякі питання реалізації Стратегії розвитку 

малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року». 
Бунечко В.І., Арендарчук Н.П. 
Січень 
 

від 20.02.2019 № 89-р «Про затвердження плану заходів на 2019 рік з 

реалізації Стратегії подолання бідності». 

Федоренко В.І., Прокопець Ю.В. 

Січень 

 

від 24.02.2016 № 113-р «Про затвердження Національного плану дій з 

виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період 

до 2020 року». 

Федоренко В.І., Прокопець Ю.В. 

Лютий 

 
від 11.09.2013 №1039-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної 
меншини на період до 2020 року». 

Остапченко Н.В., Шевчук Л.П. 

Лютий 

 

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

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

Остапченко Н.В., Шевчук Л.П. 

Березень 
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 від 13.12.2017 № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 

роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». 

Остапченко Н.В., Шевчук Л.П. 

Березень 

 
від 19.07.2017 № 489 «Про затвердження плану заходів з реалізації 

Концепції розвитку сільських територій». 
Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 
Березень 
 

від 25.10.2017 № 779-р «Про схвалення Стратегії комунікації у сфері 

європейської інтеграції на 2018-2021 роки».  

Бунечко В.І., Дембіцька І.Л. 

Березень  

 

Розпорядження голови облдержадміністрації: 

від 11.12.2018 № 494 «Про підготовку перспективного плану розвитку 

Житомирської області на період 2019-2021 років». 

Остапченко Н.В., Мініч Л.Г. 

Січень 

 

від 13.03.2019 № 89 «Про затвердження антикорупційної програми 

обласної державної адміністрації». 

Остапченко Н.В., Мініч Л.Г. 

Січень 

 

від 08.05.2019 № 165 «Про підсумки виконання бюджету області за І 

квартал 2019 року та основні завдання на бюджетний рік». 

Остапченко Н.В., Мініч Л.Г. 

Січень 

 

від 27.09.2019 № 340 «Про план заходів щодо реалізації в області 

положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм 

реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні, 

укладеної на 2019-2021 роки». 

Остапченко Н.В., Мініч Л.Г. 

Січень 

 

від 20.09.2019 № 332 «Про завершення підготовки об’єктів господарського 

комплексу області до роботи в осінньо-зимовий період та початок 

опалювального сезону 2019/20 року». 

Остапченко Н.В., Хоменко Н.В. 

Січень 
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від 17.07.2013 № 217 «Про організацію виконання облдержадміністрацією 

делегованих обласною радою повноважень». 

Бунечко В.І., Арендарчук Н.П. 

Січень 

 

від 16.03.2016 № 71 «Про контроль виконання заходів програм 

економічного і соціального розвитку області». 

Бунечко В.І., Арендарчук Н.П. 

Січень 

 

від 28.02.2017 № 70 «Про затвердження Порядку формування 

регіонального замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації фахівців освіти, охорони здоровя, культури і мистецтв, підвищення 

кваліфікації фахівців державного управління та підготовку робітничих кадрів 

(фахівців) для регіональних потреб». 

Бунечко В.І., Арендарчук Н.П. 

Січень-лютий 

 
від 25.02.2019 № 63 «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії 

внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо 
внутрішнього переміщення на період до 2020 року». 

Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 
Січень 
 

від 05.02.2018 № 46 «Про розвиток інвестиційної діяльності в 

агропромисловому комплексі області». 

Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 

Січень 

 

від 15.05.2018 № 184 «Про забезпечення комплексного розвитку 

інвестиційної та інноваційної діяльності в Житомирській області». 

Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 

Січень 

 
від 18.11.2019 № 458 «Про організацію роботи з нагляду за реалізацією 

проєкту міжнародної технічної допомоги «Проєкт централізованого 
теплопостачання у місті Житомирі». 

Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 
20 січня 
 

від 13.12.2018 № 496 «Про затвердження плану заходів на 2018-2020 роки з 

реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року в 

Житомирській області». 

Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 

Лютий 
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від 29.12.2015 № 438 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу 

та оцінки результативності реалізації стратегії розвитку Житомирської області і 
виконання планів заходів». 

Бунечко В.І., Арендарчук Н.П. 
Лютий 
 

від 02.05.2018 № 164 «Про стан погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати працівникам підприємств, установи та організацій області та 

платежів до Пенсійного фонду України». 

Федоренко В.І., Прокопець Ю.В. 

Лютий 

 
від 24.04.2015 № 124 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту 

учасників антитерористичної операції та їх сімей». 
Федоренко В.І., Прокопець Ю.В. 

Березень 

 

від 13.05.2015 № 147 «Про охорону електричних мереж». 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Березень 

 
від 07.06.2016 № 168/44 «Про застосування системи електронних 

закупівель». 
Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 
Щомісячно 
 

від 12.03.2015 № 75 «Про створення та організацію роботи Центру 

допомоги учасникам АТО». 

Бунечко В.І., Дембіцька І.Л. 

Щомісячно 

 

від 13.01.2014 № 1 «Про стан розрахунків за спожиті енергоносії 

житлово-комунальних підприємств області». 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Щомісячно 

 

від 05.04.2017 № 120 «Про визначення єдиного замовника з будівництва, 

реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів». 

Остапченко Н.В., Хоменко Н.В. 

Щокварталу 

 

V. Проведення організаційних заходів, відзначення в області 

державних та професійних свят, пам’ятних дат: 

1. Організація виступів керівництва облдержадміністрації у засобах 

масової інформації. 

Бунечко В.І., Дембіцька І.Л. 

За окремим планом 
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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 

 

6. Проведення розширеного засідання колегії Держархіву області за 

підсумками   роботи   архівних  установ   області  за  2019 рік   та  завдання    на  

2020 рік. 

Градівський В.М., Слобожан І.М. 

Січень 

 

7. Відзначення 113-річниці з дня народження С.П.Корольова та 50-річчя 

музею космонавтики ім.С.П.Корольова. 
Градівський В.М., Ярмолицька С.В. 

12 січня 
 

8. Організація та проведення обласного дитячого фестивалю колядок 

«Янголи віншують». 
Градівський В.М., Ярмолицька С.В. 

Січень 
 

9. Заходи до Дня Соборності України. 
Градівський В.М., Ярмолицька С.В. 

22 січня 

 
10. Обласні олімпіади з навчальних предметів та обласний етап 

Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

України. 
Остапченко Н.В., Шевчук Л.П. 

Січень-березень 
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11. ІУ(заключний) етап Міжнародного конкурсу з української мови  

ім. П.Яцика. 
Остапченко Н.В., Шевчук Л.П. 

Січень 
 

12. Підготовка  виставки  документів «165 років приміщенню міського 

театру (нині-Житомирська обласна філармонія ім. С. Ріхтера)».  

Градівський В.М., Слобожан І.М. 

Лютий 

 

13. Засідання колегії департаменту фінансів облдержадміністрації. 

Остапченко Н.В., Мініч Л.Г. 

Лютий 

 

14. Обласний фестиваль вокального мистецтва «Кришталь мелодій». 
Градівський В.М., Ярмолицька С.В. 

Лютий 

 

15. Організація та проведення ХІ Всеукраїнського  літературно-музичного 

фестивалю вшанування воїнів  України «Розстріляна молодість». 
Градівський В.М., Ярмолицька С.В 

12 лютого 

 

16. День вшанування учасників бойових дій  на території інших держав. 
Градівський В.М., Ярмолицька С.В. 

15 лютого 

 

17. День вшанування  подвигу учасників Революції гідності та  увічнення 

памяті Героїв Небесної Сотні. 
Градівський В.М., Ярмолицька С.В. 

20 лютого 

 
18. Проєкт «Про Житомирщину». 

Градівський В.М., Ярмолицька С.В. 

Лютий 

 

19. Засідання Координаційної ради з питань охорони дитинства та 

підтримки сім’ї при облдержадміністрації. 

Федоренко В.І., Пилипчук Н.С. 

Лютий 
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20. Підготовка  виставки  документів «125-річчя з дня народження 

Максима Рильського, поета, перекладача, літературознавця, громадського 

діяча». 

Градівський В.М., Слобожан І.М. 

Березень 

 

21. Заключний етап Всеукраїнської олімпіади з хімії. 

Остапченко Н.В., Шевчук Л.П. 

Березень 

 

22. Підготовка  виставки  документів «90-річчя з дня народження Ліни 

Костенко, поетеси, громадської діячки». 

Градівський В.М., Слобожан І.М. 

Березень 

 

23. Обласний конкурс  виконавців художнього слова, присвячений 206-й 

річниці з дня народження Т.Г.Шевченка «Єднаймо Україну  Тарасовим словом». 
Градівський В.М., Ярмолицька С.В. 

Березень 

 
24. Міжнародний фестиваль майстрів  мистецтв ім. С.Ріхтера на 

батьківщині  піаніста. 
Градівський В.М., Ярмолицька С.В. 

22 березня 

 
25. Міжнародний День театру. 

Градівський В.М., Ярмолицька С.В. 

27 березня 
 

26. Фестиваль «Бальзак-Фест». 
Градівський В.М., Ярмолицька С.В. 

Березень 
 

27. VIІІ Всеукраїнський фестиваль «День українського баяна та 

акордеона». 
Градівський В.М., Ярмолицька С.В. 

21 березня 
 

28. Обласний фестиваль-конкурс народної хореографії  «У ритмі танцю» 

професійних та аматорських колективів. 
Градівський В.М., Ярмолицька С.В.  

23 березня 
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29. Організаційне забезпечення проведення засідання Ради регіонального 

розвитку при Житомирській облдержадміністрації 
Бунечко В.І., Арендарчук Н.П. 
Березень 
 

30. Проведення засідання ради з питань залучення інвестицій при 
облдержадміністрації 

Бунечко В.І., Арендарчук Н.П. 
Березень 

 

31. Заходи з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру. 

Федоренко В.І., Прокопець Ю.В. 

Березень 

 

32. Всеукраїнський  телевізійний  мистецький конкурс-фестиваль 

«Зірочко, засвітись!». 
Градівський В.М., Ярмолицька С.В.   

Березень-квітень 
 

33. Перевірка системи оповіщення з включенням багатоканальної системи 
термінового виклику „Ольха” за списками керівного складу 
облдержадміністрації та обласної ради.  

Федоренко В.І., Безносюк С.В. 
Щомісяця 

 

34. Засідання обласної комісії з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. 

Федоренко В.І., Прокопець Ю.В. 

За окремим планом 

 
35. 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. 

Федоренко В.І., Прокопець Ю.В. 

За окремим планом 
 

36. Засідання комісії по визначенню статусу осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Федоренко В.І., Прокопець Ю.В. 

За окремим планом 

 
37. Засідання комісії з надання одноразової грошової допомоги 

громадянам, що проживають на території Житомирської області. 

Федоренко В.І., Прокопець Ю.В. 

За окремим планом 
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38. Засідання обласної робочої групи щодо соціальної підтримки 
військовослужбовців, що брали участь в АТО, та сімей загиблих. 

Остапченко Н.В., Прокопець Ю.В. 

За окремим планом 

 
39. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги. 

Федоренко В.І., Прокопець Ю.В. 

За окремим планом 
 
40. Проведення засідання оперативного штабу із забезпечення прав і 

свобод власників земель чи збіжжя 
Бунечко В.І., Арендарчук Н.П. 
У разі потреби 

 
41. Засідання комісії з питань упорядкування обліку юридичних осіб 

Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 
Протягом кварталу 
 

42. Підготовка матеріалів на засідання регіональної міжвідомчої комісії з 

питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинаню та 

захопленню підприємств. 
Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 
Протягом кварталу 

 
43. Проведення 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-проєктів. 

Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 
Протягом кварталу 
 

44. Проведення засідання обласної комісії з надання і використання 
бюджетних коштів, що спрямовуються для надання пільгових кредитів 
індивідуальним сільським забудовникам. 

Бунечко В.І., Арендарчук Н.П. 
Протягом кварталу 
 

45. Проведення 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. 

Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 
Протягом кварталу 
 

46. Проведення засідання обласної комісії для розгляду пропозицій щодо 
надання і використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються для 
виплати відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння. 

Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 
Протягом кварталу 
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47. Проведення 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. 

Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 
Протягом кварталу 

 
48. Проведення 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. 

Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 
Протягом кварталу 
 

49. Проведення 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. 
Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 
Протягом кварталу 

 

50. Проведення 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. 
Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 
Протягом кварталу 
 

51. Супровід виконання програми економічного та соціального розвитку 

області на 2020 рік з питань компетенції управління. 
Федоренко В.І., Безносюк С.В. 
Протягом кварталу 

 
52. Збори керівного складу (представників структурних підрозділів) ЦЗ 

області, міст та районів, підприємств, установ, організацій з питання про 

підсумки роботи у 2019 році та визначення основних завдань на 2020 рік. 
Федоренко В.І., Безносюк С.В. 
Протягом кварталу 
 

53. Спільне штабне тренування органів управління ТП ЄДСЦЗ області з 

питання пропуску весняної повені, льодоходу та дощових паводків. 
Федоренко В.І., Безносюк С.В. 
Протягом кварталу 

 
54. Супровід виконання Плану заходів департаментів, управлінь 

облдержадміністрації, обласних управлінь, організацій, установ та підприємств, 
районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування щодо 
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попередження виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах 
життєзабезпечення населення та комунікаціях внаслідок несприятливих 
погодних умов осінньо-зимового періоду 2019 /20 років. 

Федоренко В.І., Безносюк С.В. 
Протягом кварталу 

 

55. Виконання заходів з питань оборонної роботи. 
Федоренко В.І., Безносюк С.В. 
Протягом кварталу 

 

56. Організація роботи з підготовки райдержадміністраціями та 

міськвиконкомами підтверджуючих матеріалів для зняття з обліку захисних  

споруд цивільного захисту, подальше утримання та експлуатація яких 

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

Федоренко В.І., Безносюк С.В. 

Протягом  кварталу  

 

57. Організація роботи з накопичення та контролю за станом 

матеріальних резервів для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру. 

Федоренко В.І., Безносюк С.В. 

Протягом  кварталу  

 

58. Організація проведення засідань обласної  комісії  з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Федоренко В.І., Безносюк С.В. 

Протягом  кварталу  

 

59. Контроль за виконанням протокольних рішень державної та обласної 

комісії з питань ТЕБ та НС. 

Федоренко В.І., Безносюк С.В. 

Протягом  кварталу  

 

60. 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 2019 /20 року. 

Федоренко В.І., Безносюк С.В. 

Протягом  кварталу 
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61. Координація заходів щодо організації роботи консультативно-

дорадчих органів з питань громадянського суспільства при 

облдержадміністрації. 

Бунечко В.І., Дембіцька І.Л. 

Протягом  кварталу 

 

62. Координація заходів щодо організації та проведення публічних 

консультацій з громадськістю з актуальних питань державної і регіональної 

політики. 

Бунечко В.І., Дембіцька І.Л. 

Протягом  кварталу 

 

63. Організація та проведення спільних навчальних тренінгів, коворкінгів, 

форумів, семінарів та інших заходів для працівників органів влади та 

представників інститутів громадянського суспільства.  

Бунечко В.І., Дембіцька І.Л. 

Протягом  кварталу 

 

64. Організація та проведення навчальних сесій, тренінгів, медіатурів та 

інших заходів для журналістів, працівників органів влади, відповідальних за 

інформаційну діяльність та комунікації з громадськістю. 

Бунечко В.І., Дембіцька І.Л. 

Протягом  кварталу 

 

65. Організація роботи з проведення на базі управлінь 

облдержадміністрації, державних установ, організацій та редакцій ЗМІ області 

навчальної практики студентів навчально-наукового інституту філології та 

журналістики Житомирського державного університету ім. І.Франка.  

Бунечко В.І., Дембіцька І.Л. 

Протягом  кварталу 

 

66. Організація роботи з проведення на базі управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації навчальної 

практики студентів навчально-наукового інституту філології та журналістики 

Житомирського державного університету імені Івана Франка  

Бунечко В.І., Дембіцька І.Л. 

Протягом  кварталу 

 

 

Керівник апарату 

облдержадміністрації  

  

 

 

Олег ШАРВАРКО 

 


