
Додаток 

до розпорядження 

голови Житомирської облдержадміністрації 

25.06.2020 №378 

 

 

 

П Л А Н 

роботи обласної державної адміністрації на 

III квартал 2020 року 

 

 

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

1. Про розподіл коштів освітньої субвенції на придбання оснащення для 

кабінетів та STEM-лабораторій. 

Рогова В.Б., Липовецька О.Г. 

Протягом кварталу 

 

2. Про приведення у відповідність до статті 90 Бюджетного кодексу 

України Статутів КНЗ «Довбиська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» 

та КНЗ «Кмитівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат». 

Рогова В.Б., Липовецька О.Г. 

Протягом кварталу 

 

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

Остапченко Н.В., Мініч Л.Г. 

Протягом кварталу 

 

4. Про внесення змін до бюджету по галузі «охорона здоров’я». 

Остапченко Н.В., Суслик М.П. 

Протягом кварталу 

 

5. Про внесення змін до Статутів закладів, установ, підприємств, 

безпосереднього підпорядкованих управлінню охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

Остапченко Н.В., Суслик М.П.  

Протягом кварталу 

 

ІІ. Питання, що будуть розглядатися на засіданнях колегії обласної 

державної адміністрації: 

1. Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Житомирської області за І півріччя 2020 року. 

Бунечко В.І., Арендарчук Н.П. 

Cерпень 

2. Про хід підготовки навчальних закладів області до нового 2020/21 
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навчального року. 

Рогова В.Б., Липовецька О.Г. 

Серпень 

 

 

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

економічного розвитку області: 

1. Про стан погашення заборгованості за енергоносії підприємствами 

житлово-комунального господарства області. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Протягом кварталу 

 

2. Про стан приведення тарифів на послуги з централізованого 

опалення, постачання холодної та гарячої води, водовідведення до рівня 

економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Протягом кварталу 

 

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

багатоквартирних будинків та щодо форм управління житловим фондом. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Протягом кварталу 

 

4. Про  компанію Sinohydro  стосовно реконструкції об’їзної дороги 

«Київ-Чоп» на ділянці від с. Глибочиця до с. Іванівка Житомирського району з 

добудовою  другої смуги та проблемних питань, які  виникають під час 

виконання робіт. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Протягом кварталу 

 

5. Про підсумки роботи із зверненнями громадян. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Протягом кварталу 

 

6. Про виконання доручення Прем’єр-міністра від 03.06.2019 

№18868/0/1-19 в частині ліквідації черг у дошкільних закладах.  

Рогова В. 

Протягом кварталу 

 

7. Про стан підготовки  навчальних закладів області до нового 2020/21 

навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. 

Рогова В.Б., Липовецька О.Г. 

Протягом кварталу 
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8. Про організацію та проведення обласної архітектурно-містобудівної 

ради. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Серпень 

 

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. 

Серпень 

 

10. Засідання обласного конкурсного комітету на визначення 

перевізників для роботи на автобусних маршрутах загального користування. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Серпень 

 

11. Засідання робочої групи з розгляду питань щодо здійснення інших 

рубок (не пов’язаних з веденням лісового господарства) у межах смуг 

відведення автомобільних доріг загального користування державного та 

місцевого значення, за межами населених пунктів області. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Серпень 

 

12. Про стан виконання доручення Прем’єр-міністра  України Дениса 

Шмигаля від 28.05.2020 №18243/8/1-20 за результатами наради членів 

Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від 26 травня 2020 року. 

Рогова В.Б., Липовецька О.Г. 

Серпень 

 

13. Про виконання доручення Віцепрем’єр-міністра України – міністра 

культури України до листа Міністерства освіти і науки України від 28.01.2016 

№1/10-251 щодо створення опорних шкіл. 

Рогова В.Б., Липовецька О.Г. 

Вересень 

 

14. Про виконання пункту 7 доручення Прем’єр-міністра України за 

результатами наради від 17 грудня 2019 року щодо реалізації заходів, 

спрямованих на підвищення якості освіти. 

Рогова В.Б., Липовецька О.Г. 

Вересень 

 

15. Про стан забезпечення учнів безкоштовним  підвезенням до 

закладів освіти та додому. 
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Рогова В.Б., Липовецька О.Г. 

Вересень 

 

16. Про впровадження реформи у системі професійної (професійно-

технічної) освіти. 

Рогова В.Б., Липовецька О.Г. 

Вересень 

 

17. Про готовність господарського комплексу області до роботи в 

осінньо-зимовий період 2020/21 року та початок опалювального сезону. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Вересень 

 

18. Про засідання комісії з питань відшкодування частини кредитів, 

отриманих фізичними особами на приватні сонячні електростанції та відповідне 

обладнання і матеріали до них, в рамках Програми стимулювання населення, 

ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних 

ресурсів та енергозбереження на 2015-2020 роки. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Вересень 

 

19. Про виконання обласної Програми енергоефективності будівель 

бюджетних установ та закладів у Житомирській області на 2018-2022 роки. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Вересень 

 

20. Про надання ліцензій на провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання, водовідведення і виробництва теплової 

енергії, транспортування та споживання підприємствами різних форм 

власності. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Щомісяця  

 

21. Про забезпечення своєчасності і в повному обсязі виплати заробітної 

плати, стипендій, інших соціальних виплат та проведення розрахунків за 

енергоносії в бюджетній сфері. 

Остапченко Н.В., Мініч Л.Г. 

Протягом кварталу 

 

 

22. 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. 
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Протягом кварталу 

 

23. Про забезпечення своєчасності сплати податків та 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: 

Закони України: 

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

насильству». 

Рогова В.Б., Прокопець Ю.В.  

ІII квартал 

 

від 10.02.1998 № 103/98-ВР «Про професійно-технічну освіту». 

Рогова В.Б., Липовецька О.Г. 

ІІІ квартал 

 

від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту». 

Рогова В.Б., Липовецька О.Г. 

ІІІ квартал 

 

Укази Президента України: 

від 24.09.2014 № 744/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 28 серпня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо захисту 

України та зміцнення її обороноздатності». 

Рогова В.Б., Прокопець Ю.В.  

ІІІ квартал 
 

постанови Кабінету Міністрів України: 

від 11.11.2016 № 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. 
Серпень 

 
 

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. 
Серпень 
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від 31.03.2015 № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників 

Революції гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, санаторно-курортним лікуванням» (зі змінами). 

Рогова В.Б., Прокопець Ю.В.  

ІІІ квартал  

 

від 12.07.2017 № 497 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної 

реабілітації постраждалих учасників Революції гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» (зі змінами). 

Рогова В.Б., Прокопець Ю.В. 

ІІІ квартал 

 

від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку організації 

інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах». 

Рогова В.Б., Липовецька О.Г.  

ІІІ квартал 

 

від 27.08.2010 № 784 «Про затвердження Порядку працевлаштування 

випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких 

проводилася за державним замовленням». 

Рогова В.Б., Липовецька О.Г.  

ІІІ квартал 

 

від 19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій 

осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України, а також членів їх сімей» (зі змінами). 

Рогова В.Б., Прокопець Ю.В.  

ІІІ квартал 

 

від 13.03.2013 № 162 «Про затвердження Основних напрямів запобігання 

бездомності до 2017 року». 

Рогова В.Б., Липовецька О.Г.  

ІІІ квартал 

 

від 13.09.2017 № 684 « Про затвердження Порядку обліку дітей шкільного 

віку». 

Рогова В.Б., Липовецька О.Г.  

ІІІ квартал 
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від 12.07.2017 № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-

ресурсний центр». 

Рогова В.Б., Липовецька О.Г.  

ІІІ квартал 
 

Розпорядження Кабінету Міністрів України: 

від 08.11.2007 № 980-р «Про затвердження плану першочергових заходів 

з профілактики травматизму невиробничого характеру» 

Рогова В.Б., Прокопець Ю.В  

ІІІ квартал  

 

від 09.08.2017 № 526 «Про національну стратегію реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з 

реалізації її І етапу» 

Рогова В.Б., Липовецька О.Г. 

ІІІ квартал 
 

Розпорядження голови облдержадміністрації: 

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». 

Федоренко В.І., Нікітчук І.В.  

ІІІ квартал 

 
від 05.02.2018 № 46 «Про розвиток інвестиційної діяльності в 

агропромисловому комплексі області». 
Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 

ІІІ квартал 
 

від 16.03.2016 № 71 «Про контроль виконання заходів програм 

економічного і соціального розвитку області» 

Федоренко В.І., Арендарчук Н.П.  

ІІІ квартал 
 

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» 

Бунечко В.І., Арендарчук Н.П.  

Серпень 

 
від 05.02.2019 № 40 «Про затвердження плану заходів щодо розвитку 

фермерства та сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в 
агропромисловому комплексі Житомирської області на 2019-2022 роки». 

Федоренко В.І., Арендарчук Н.П.  
Серпень 
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від 24.04.2015 № 124 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту 

учасників антитерористичної операції та їх сімей». 

Рогова В.Б., Прокопець Ю.В.  

ІІІ квартал 

 

від 27.03.2019 № 110 «Про заходи щодо легалізації трудових відносин, 

забезпечення мінімальних гарантій з оплати праці, підвищення рівня заробітної 

плати». 

Рогова В.Б., Прокопець Ю.В.  

ІІІ квартал 

 

від 10.02.2017 № 41 «Про організацію працевлаштування випускників 

професійно-технічних навчальних закладів області з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування». 

Рогова В.Б., Липовецька О.Г.  

ІІІ квартал 

 

від 27.11.2017 № 461 «Про впровадження Національної стратегії 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 

роки у Житомирській області». 

Рогова В.Б., Липовецька О.Г.  

ІІІ квартал 

 

від 20.10.2017 № 415 «Про створення обласного штабу дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

Рогова В.Б., Липовецька О.Г.  

ІІІ квартал 

 

від 13.01.2020 № 15 «Про створення госпітального округу Житомирської  

області». 

Остапченко Н.В., Суслик М.П. 

Протягом кварталу 
 

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 

2. Чергування в облдержадміністрації у вихідні та святкові дні. 

Керівництво облдержадміністрації  

За окремим графіком 
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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 засідання ради з питань залучення інвестицій при 

облдержадміністрації. 

Бунечко В.І., Арендарчук Н.П. 

Протягом кварталу 

 

7. Засідання колегії Департаменту фінансів облдержадміністрації. 

Остапченко Н.В., Мініч Л.Г. 

Протягом кварталу 

 

8. Засідання оргкомітету з розгляду матеріалів щодо відзначення кращих 

суб’єктів господарювання області з нагоди Дня підприємця. 
Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 
Протягом кварталу 
 

9. Заходи до 35-річчя з дня відкриття  Кмитівського музею. 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

Протягом кварталу 

 

10. Чемпіонат області з триатлону. 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

Протягом кварталу 

 

11. Свято «Зажинки» в рамках  етнофестивалю «Житичі». 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

Протягом кварталу 

 

 

 

 

12. Організація та проведення  обласного свята народної творчості 

«Маківка літа». 

Градівський В.М., Обшта М.І. 
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Протягом кварталу 

 

13. ІІІ обласний фестиваль риби «Fish Food Fest». 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

Протягом кварталу 

 

14. Організація та проведення ХІХ Міжнародного фестивалю бардівської 

пісні «Мі-сі-соль». 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

Протягом кварталу 

 

15. Х Міжнародний фестиваль  авторської православної пісні  «Утренняя 

заря». 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

Протягом кварталу 

 

16. Організація та проведення  Міжнародного   свята  літератури і 

мистецтв  «Лесині джерела», в тому числі: 

- «Народна вертівка», 

- Всеукраїнський конкурс автентичного співу «Животоки» 

- «Містечко майстрів»  

Вручення  обласної літературно-мистецької премії імені Лесі Українки  та 

обласної  дитячо-юнацької літературно-мистецької премії  імені Олени Пчілки. 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

Протягом кварталу 

 

17. Заходи з нагоди відзначення Українського Дня родини. 

Рогова В.Б., Прокопець Ю.В. 

Протягом кварталу 

 

18. Підготовка  виставки документів «30 років з дня проголошення 

Декларації про державний суверенітет України». 

Градівський В.М., Слобожан І.М. 

Протягом кварталу 

 

19. Підготовка  виставки документів «50 років Музею космонавтики                 

ім. С.П. Корольова у Житомирі». 

Градівський В.М., Слобожан І.М. 

Протягом кварталу 

 

20. Заходи щодо підготовки організованого початку 2020/21 навчального 

року. 

Рогова В.Б., Липовецька О.Г. 

Протягом кварталу 
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21. Вступна кампанія. 

Рогова В.Б., Липовецька О.Г. 

Протягом кварталу 

 

22. Підготовка  виставки документів «100 років з дня завершення 

Варшавської битви, де польські та українські війська здобули перемогу над 

військами Червоної армії». 

Градівський В.М., Слобожан І.М. 

Серпень 

 

23. Підготовка  виставки документів «До Дня Незалежності України». 

Градівський В.М., Слобожан І.М. 

Серпень 

 

24. Заходи в рамках Міжнародного тижня підтримки грудного 

вигодовування. 

Рогова В.Б., Прокопець Ю.В. 

Серпень 

 

25. Заходи з нагоди 50-річчя музею космонавтики ім.С.П.Корольова. 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

1 серпня 

 

 

26. Спортивно-патріотична гра «Криївка отаманів Соколовських-2020». 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

Серпень 

 

27. Регіональний етнофестиваль  «Джерело Уборті». 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

21 серпня 

 

28. ІІ обласний фестиваль млинців «Радомлин». 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

3 серпня 

 

 

 

 

29. Організація та проведення  V  Міжнародного молодіжного фестивалю 

мистецтв   «Пісенний спас».  

Градівський В.М., Обшта М.І. 

18 серпня 



12 

 

 

30. Кубок області з пляжного волейболу серед чоловічих та жіночих 

команд. 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

Серпень 

 

31. Чемпіонат області з веслування на байдарках і каное. 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

Серпень 

 

32. Фестиваль «Берегиня Полісся. Свято з українським конем». 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

Серпень 

 

33. Всеукраїнський фестиваль  народно-ужиткового мистецтва «Рушники 

мого краю». 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

22 серпня 

 

34. Другий відкритий фестиваль – конкурс декоративно-побутового 

мистецтва та народної творчості «Подушка Fest». 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

Серпень 

 

35. V Міжнародний фестиваль льону «Льон-фест». 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

Серпень 

 

36. Обласна та місцеві конференції працівників освіти. 

Рогова В.Б., Липовецька О.Г. 

Серпень 

 

37. Засідання конкурсної комісії з відбору бізнес-проєктів на часткове 

відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, 

залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва. 

Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 

Серпень (у разі надходження заявок) 

 

 

 

38. Обласний фестиваль «Райдуга» для дітей з обмеженими фізичними 

можливостями. 

Рогова В.Б., Прокопець Ю.В. 

Вересень 
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39. Проведення першого тематичного уроку та Дня Знань у закладах 

освіти області.  

Рогова В.Б., Липовецька О.Г. 

Вересень 

 

40. Підготовка виставки документів «150 років від дня народження 

письменника Олександра Купріна». 

Градівський В.М., Слобожан І.М. 

Вересень 

 

41. Здійснення загальної координації діяльності Ради розвитку громад, 

територій при Житомирській облдержадміністрації та її аналітичне 

забезпечення. 
Бунечко В.І., Арендарчук Н.П. 
Вересень 

 
42. Відзначення кращих суб’єктів господарювання області з нагоди Дня 

підприємця 
Бунечко В.І., Федоренко В.І., 
Арендарчук Н.П. 
Вересень 

 
43. Засідання Координаційної ради з питань охорони дитинства та 

підтримки сім’ї при облдержадміністрації. 
Рогова В.Б., Пилипчук Н.С. 

Вересень 

 

44. Проведення заходів до Дня усиновлення. 

Рогова В.Б., Пилипчук Н.С. 

Вересень 

 

45. Організація та проведення Х Всеукраїнського фестивалю «Грай, 

гармонь» 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

11 вересня 

 

46. ІІІ-фестиваль «Давні ремесла Полісся». 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

Вересень 

 

 

 

47. Відкритий конкурс з LEGO-конструювання «Житомирщина 

туристична». 

Градівський В.М., Обшта М.І. 
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21 вересня 

 

48. Авторський  культурно-спортивний фестиваль  Muromets Fest. 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

Вересень 

 

49. Заходи до 155 річниці заснування обласного краєзнавчого музею. 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

Вересень 

 

50. Відкриття концертного сезону (філармонія). 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

18 вересня 

 

51. Національно-патріотичне свято-фестиваль «Житомирська вежа». 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

Вересень 

 

52. Всеукраїнський турнір з боксу пам’яті дворазового чемпіона СРСР з 

боксу А. Третякова. 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

Вересень 

 

53. Заходи до Всесвітнього  дня туризму. 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

Вересень 

 

54. ІІ обласний фестиваль Поліського вареника. 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

Вересень 

 

55. Організація  та проведення обласного свята  «Обжинки». 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

Вересень 

 

56. Відкриття  77 –го  дитячого театрального сезону. 

Градівський В.М., Обшта М.І. 

Вересень 

 

 

 

57. Засідання колегії Управління освіти і науки облдержадміністрації. 

Рогова В.Б., Липовецька О.Г. 

Вересень 
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58. Засідання колегії Держархіву області. 

Градівський В.М., Слобожан І.М. 
За окремим планом 

 

59. Засідання науково-методичної ради Держархіву області. 

Градівський В.М., Слобожан І.М. 
За окремим планом 

 

60. Засідання експертно-перевірної комісії Держархіву області 

Градівський В.М., Слобожан І.М. 
За окремим планом 

 

61. Засідання обласної комісії з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. 

Рогова В.Б., Прокопець Ю.В. 
За окремим планом 

 

62. 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. 

Рогова В.Б., Прокопець Ю.В. 
За окремим планом 

 
63. Засідання комісії по визначенню статусу осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
Рогова В.Б., Прокопець Ю.В. 
За окремим планом 

 
64. Засідання комісії з надання одноразової грошової допомоги 

громадянам, що проживають на території Житомирської області. 
Рогова В.Б., Прокопець Ю.В. 
За окремим планом 

 
65. Засідання робочої групи щодо соціальної підтримки учасників 

АТО/ООС, членів сімей загиблих учасників АТО/ООС, внутрішньо 
переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення 
АТО/ООС на територію Житомирської області. 

Рогова В.Б., Прокопець Ю.В. 
За окремим планом 

 

66. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги. 

Рогова В.Б., Прокопець Ю.В. 
За окремим планом 

 
67. Конкурсна комісія з визначення (проєктів, заходів), розроблених 

обласними громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких 
надається фінансова підтримка з обласного бюджету. 
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Рогова В.Б., Прокопець Ю.В. 
За окремим планом 

 

68. Засідання обласного штабу з оперативного вирішення питань 

підготовки та оздоровлення дітей. 

Рогова В.Б., Прокопець Ю.В. 
За окремим планом 

 
69. Засідання Комітету забезпечення доступності мобільних груп 

населення до об’єктів житлового, громадського призначення та транспортної 
інфраструктури. 

Рогова В.Б., Прокопець Ю.В. 
За окремим планом 

70. Засідання колегії Департаменту  праці,  соціальної  та сімейної 

політики облдержадміністрації. 

Рогова В.Б., Прокопець Ю.В. 
За окремим планом 

 
71. Проведення засідання оперативного штабу із забезпечення прав і 

свобод власників земель чи збіжжя. 

Бунечко В.І., Арендарчук Н.П. 

У разі потреби 

 

72. Організація та проведення у форматі онлайн заходів для журналістів, 

працівників органів влади, відповідальних за інформаційну діяльність та 

комунікації з громадськістю. 

Бунечко В.І., Дембіцька І.Л. 

Протягом кварталу 

 

73. Координація заходів щодо організації роботи консультативно-дорадчих 

органів з питань громадянського суспільства при облдержадміністрації. 

Бунечко В.І., Дембіцька І.Л. 

Протягом кварталу 

 

74. Координація заходів щодо організації та проведення електронних 

консультацій з громадськістю з актуальних питань державної і регіональної 

політики. 

Бунечко В.І., Дембіцька І.Л. 

Протягом кварталу 

 

 

75. Організація та проведення у форматі онлайн спільних заходів для 

працівників органів влади та представників інститутів громадянського суспільства  

Бунечко В.І., Дембіцька І.Л. 

Протягом кварталу 
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76. Проведення засідання комісії з питань упорядкування обліку 

юридичних осіб. 

Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 

Протягом кварталу (після закінчення карантину) 

 

77. Підготовка матеріалів до засідання регіональної міжвідомчої комісії з 

питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинаню та 

захопленню підприємств. 

Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 

Протягом кварталу (після закінчення карантину) 

 

78. 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 (після закінчення карантину) 

 

79. 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 (після закінчення карантину) 

 

80. Проведення засідання обласної комісії для розгляду пропозицій щодо 

надання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим 

кооперативам  на придбання  техніки та технологічного обладнання за рахунок 

коштів обласного бюджету. 
Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 
Протягом кварталу (після закінчення карантину) 

 
81. 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 (після закінчення карантину) 
 

 

82. 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. 
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Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 
Протягом кварталу (після закінчення карантину) 

 

83. Супровід виконання програми економічного та соціального розвитку 

області на 2020 рік з питань компетенції управління. 

Федоренко В.І., Безносюк С.В. 

Протягом кварталу 

 
84. Перевірка системи оповіщення з включенням багатоканальної системи 

термінового виклику „Ольха” за списками керівного складу 

облдержадміністрації та обласної ради. 

Федоренко В.І., Безносюк С.В. 

Протягом кварталу 

 

85. Організація та проведення засідань обласного штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої розповсюдженням коронавірусної 

інфекції COVID. 

Федоренко В.І., Безносюк С.В. 

Протягом кварталу 

 

86. Виконання заходів, спрямованих на запобігання розповсюдженню на 

території області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

Федоренко В.І., Безносюк С.В. 

Протягом кварталу 

 

87. Участь у селекторних нарадах, які будуть проводитися керівником 

робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 

природного характеру державного рівня, пов'язаної із поширенням 

коронавірусної хвороби COVID-19 Віктором Ляшком. 

Федоренко В.І., Безносюк С.В. 

Протягом кварталу 

 

88. Проведення позачергових засідань обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо запобігання 

розповсюдженню на території області гострої респіраторної хвороби COVID-

19. 

Федоренко В.І., Безносюк С.В. 

Протягом кварталу 
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89. Командно-штабне навчання з  органами управління цивільного захисту  

Радомишльського району. 

Федоренко В.І., Безносюк С.В. 

Протягом кварталу 

 

90. Виконання заходів з питань оборонної роботи. 

Федоренко В.І., Безносюк С.В. 

Протягом кварталу 

 

91. 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 

 

92. Організація роботи щодо 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 

 

93. Організація проведення засідань обласної  комісії  з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Федоренко В.І., Безносюк С.В. 

Протягом кварталу 

 

94. Перевірка системи централізованого оповіщення області  з включенням  

радіотрансляційних вузлів. 

Федоренко В.І., Безносюк С.В. 

Протягом кварталу 

 

95. Контроль за виконанням протокольних рішень Державної та обласної 

комісії з питань техногенно екологічної безпеки  та надзвичайних ситуацій. 

Федоренко В.І., Безносюк С.В. 

Протягом кварталу 

 

 

 

 

 

96. 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 
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відповідності виробництва органічної продукції та часткового відшкодування 

вартості органічного насіннєвого матеріалу сільськогосподарським 

підприємствам. 
Федоренко В.І., Арендарчук Н.П. 
Протягом кварталу (після закінчення карантину) 

 
 

 

Керівник апарату  

адміністрації  

  

 

 

Олег ШАРВАРКО 

 


