
Додаток 

до розпорядження голови Житомирської 

обласної державної адміністрації 

від 24.03.2021 № 180 

 
 

 

 

П Л А Н 

роботи обласної державної адміністрації на 

II квартал 2021 року 

 

 

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

Про завдання органів місцевого самоврядування щодо створення умов для 

здобуття якісної освіти в умовах реформування Нової української школи. 

Оханський Ю.М., Колесник Л.М. 

Квітень 

 

Про надання згоди на безоплатну передачу закладів фахової передвищої 

освіти у комунальну власність. 

Оханський Ю.М., Колесник Л.М. 

Червень 

 

Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік. 

Остапченко Н. В., Мініч Л.Г. 

Протягом кварталу 

 

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

Остапченко Н.В., Мошківська С.А. 

Протягом кварталу 

 

Про внесення змін до Статутів закладів, установ, підприємств охорони 

здоров’я, безпосереднього підпорядкованих управлінню охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

Остапченко Н.В., Мошківська С.А. 

Протягом кварталу 

 

Про звіт голови обласної державної адміністрації про виконання програми 

економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2020 рік. 

Градівський В.М., Арендарчук Н.П. 

(згідно з розпорядженням голови обласної  

ради про скликання сесії) 
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Про виконання за 2020 рік Програми розвитку агропромислового 

комплексу Житомирської області на період 2016-2020 років. 

Градівський В.М., Арендарчук Н.П. 

(згідно з розпорядженням голови обласної  

ради про скликання сесії) 

 

Про затвердження звітів про результати моніторингу виконання плану 

заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області 

на період до 2020 року та оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку 

Житомирської області на період до 2020 року та плану заходів з її реалізації. 

Градівський В.М., Арендарчук Н.П. 

(згідно з розпорядженням голови обласної  

ради про скликання сесії) 

 

Про внесення змін до Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації 

Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року. 

Градівський В.М., Арендарчук Н.П. 

(згідно з розпорядженням голови обласної  

ради про скликання сесії) 

 

ІІ. Питання, що будуть розглядатися на засіданнях колегії обласної 

державної адміністрації: 

Про створення умов для здобуття освіти дітям з особливими освітніми 

потребами у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

Оханський Ю.М., Колесник Л.М. 

Травень 

 

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

економічного розвитку області: 

Про проведення  заходів із санітарного очищення та благоустрою 

територій населених пунктів області. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Квітень 

 

Про підсумки проходження опалювального сезону 2020/21 року. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Квітень 

     

Про стан погашення заборгованості за енергоносії підприємствами 

житлово-комунального господарства області. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Квітень 
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Про передачу державних закладів фахової передвищої освіти у комунальну 

власність.                                                                   

Оханський Ю.М., Колесник Л.М. 

Квітень 

 

Про проведення семінару з представниками територіальних громад з 

питання розвитку містобудівного кадастру Житомирської області. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Травень 

 

Про підготовку об’єктів господарського комплексу до роботи в осінньо-

зимовий період 2021/22 року. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Травень 

 

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. 

Травень 

 

Про стан виконання заходів щодо створення об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та форм управління житловим фондом. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Травень 

 

Про засідання обласного конкурсного комітету на визначення перевізників 

для роботи на автобусних маршрутах загального користування. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Червень 

 

Про 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 Житомирської області.   

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Червень 

 

Про компанію  Sinohydro стосовно реконструкції об’їзної дороги «Київ-

Чоп» на ділянці від села  Глибочиця до села Іванівка Житомирського району з 

добудовою другої смуги та проблемних питань, які виникають під час 

виконання робіт. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Червень 



4 

 

Про виконання Програми  дій Уряду за підтримки проєкту міжнародної 

технічної допомоги «Реформа у сфері енергоефективності в Україні». 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Червень 

 

Про виконання обласної Програми енергоефективності будівель 

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

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Червень 

 

Про підсумки роботи із зверненнями громадян Департаменту 

регіонального розвитку облдержадміністрації. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Червень 

 

Про виконання обласної Комплексної програми забезпечення житлом 

педагогічних, медичних працівників, учасників АТО та членів їх сімей на 2018-

2020 роки. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Червень 

 

Про надання ліцензій на провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання, централізованого водовідведення і 

виробництва, постачання, транспортування  теплової енергії підприємствами 

різних форм власності. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Щомісяця  

 

Про виконання доручень першого заступника голови облдержадміністрації 

за результатами засідань робочої групи для оперативного  вирішення питань 

щодо встановлення найбільшого Державного Прапора України в Житомирській 

області. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Протягом кварталу  

 

Про організацію та проведення засідання обласної архітектурної-

містобудівної ради. 

Остапченко Н.В., Хоменко І.В. 

Протягом кварталу  
    

Про підсумки роботи фінансових органів області та основні завдання щодо 

виконання місцевих бюджетів. 

Остапченко Н. В., Мініч Л.Г. 

Протягом кварталу  
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ІV. Перелік документів центральних органів влади та розпоряджень 

голови облдержадміністрації для перевірки їх виконання у порядку 

контролю: 

Закони України:  

від 06.06.2019 № 2745-VІІІ  «Про фахову передвищу освіту». 

Оханський Ю.М., Колесник Л.М. 

Травень 

 

Укази Президента України: 

від 19.08.2008 року № 725/2008 «Про невідкладні заходи щодо захисту 

власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)». 

Градівський В.М., Арендарчук Н.П.        

Червень 

 

Постанови Кабінету Міністрів України: 

від 21.10.2015 № 856 «Про затвердження Порядку та Методики 

проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної 

регіональної політики». 
Градівський В.М., Арендарчук Н.П. 
Квітень 
 

        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. 

Травень 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України: 

від 09.08.2017 № 526-р «Про національну стратегію реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план 

заходів з реалізації її І етапу». 

Оханський Ю.М.,  Пилипчук Н.С. 

Червень 

 

Розпорядження голови облдержадміністрації: 

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». 

Градівський В.М., Арендарчук Н.П.  

Квітень 

від 01.03.2016 № 51 «Про  відзначення в області  100-річчя подій  

Української  революції 1917-1921 років». 

Федько О.О., Дембіцька І.Л. 

Квітень 
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від 13.04.2018  № 138  «Про заходи щодо запобігання виникненню 

лісових пожеж та дотримання вимог Правил пожежної безпеки в лісах області  

на 2018-2022 роки». 

Федько О.О., Нікітчук І.В. 

Травень 

 

від 27.11.2017 № 462 «Про організацію та проведення щорічного 

оцінювання фізичної підготовленості населення Житомирської області». 

Оханський Ю.М., Обшта  М.І. 

Травень 

 

від 17.11.2015 № 380 «Про стан впровадження інклюзивної освіти в 

Житомирської області».  

Оханський Ю.М., Колесник  Л.М.  

Червень 

 

V. Проведення організаційних заходів, відзначення в області 

державних та професійних свят, пам’ятних дат: 

Організація виступів керівництва облдержадміністрації у засобах масової 

інформації. 

Федько О.О., Дембіцька І.Л. 

За окремим планом 

 

Чергування в облдержадміністрації у вихідні та святкові дні. 

Керівництво облдержадміністрації  

За окремим графіком 

 

Проведення виїзних прийомів громадян у районах і містах області. 

Керівництво облдержадміністрації   

За окремим графіком 

 

Проведення особистого прийому громадян. 

Керівництво облдержадміністрації  

За окремим графіком 

 

Участь у засіданнях колегій, нарадах  структурних підрозділів 

облдержадміністрації, райдержадміністрацій, районних та міських рад. 

Керівництво облдержадміністрації  

За окремим графіком 

 

ХV обласний фестиваль  учнівської молоді «Великодні дзвони-2021». 

Оханський Ю.М., Обшта М.І.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Квітень 
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Всеукраїнський фестиваль авторських, аматорських та професійних 

театрів «Світ ляльок».  

Оханський Ю.М., Обшта М.І.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Квітень 

 

Чемпіонат України з триатлону в естафетах у приміщеннях (дорослі, 

юнаки). 

Оханський Ю.М., Обшта М.І.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Квітень 

 

Чемпіонат України з триатлону серед ДЮСШ, СДЮШОР  та серед 

ШВСМ (III,ІV ранг). 

Оханський Ю.М., Обшта М.І.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Квітень 

 

VI-й фестифаль-конкурс хореографічного мистецтва «Барвистий Малин-

2021». 

Оханський Ю.М., Обшта М.І.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Квітень 

 

З'їзд творчої молоді Житомирщини під гаслом «Обдарована молодь – 

майбутнє України!». 

Оханський Ю.М., Обшта М.І.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Квітень 

 

Всеукраїнські змагання з танцювального спорту (стандарт, латина, ІІІ 

ранг). 

Оханський Ю.М., Обшта М.І.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Квітень 

 

ІV Міжнародний культурно-мистецький  фестиваль  Всеукраїнського 

товариства Едварда Гріга «GRIEGFEST: діалог культур». 

Оханський Ю.М., Обшта М.І.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Квітень 

 

Урочистості з нагоди Всесвітнього дня  космонавтики та Дня працівників  

ракетно-космічної галузі України. 

Оханський Ю.М., Обшта М.І.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Квітень 

 
Всеукраїнський шаховий турнір (III ранг). 

Оханський Ю.М., Обшта М.І.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Квітень 
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Міжнародний медичний форум «Медичний туризм: розвиток, 

перспектива та майбутнє в Україні». 

Оханський Ю.М., Обшта М.І.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Квітень 

 
Заходи з нагоди 155-річчя від дня заснування Житомирської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім.Олега Ольжича. 

Оханський Ю.М., Обшта М.І.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Квітень 

 
Міжнародний відкритий фестиваль дитячої творчості «Кольори 

Всесвіту». 

Оханський Ю.М., Обшта М.І.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Квітень 

 
Заходи до Дня Чорнобильської  трагедії.    

Оханський Ю.М., Градівський В.М., 

Прокопець Ю.В.,Обшта М.І.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Квітень 

                                                                                                         

Міжнародний фестиваль  хореографічного мистецтва  «Сонечко».    

Оханський Ю.М., Обшта М.І.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Квітень 

 

Експонування  виставки архівних документів «До 35-х роковин 

Чорнобильської катастрофи». 

Оханський Ю.М., Слобожан І.М. 

Квітень 

 

Експонування виставки архівних документів «155 років від дня 

заснування Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки                   

імені О.Ольжича». 

Оханський Ю.М., Слобожан І.М. 

Квітень 

 

Свято останнього дзвоника. 

Оханський Ю.М., Колесник Л.М. 

Квітень 

 

Експонування  виставки архівних документів «160 років з часу відміни 

кріпосного права». 

Оханський Ю.М., Слобожан І.М. 

Травень 
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Проведення засідання ради з питань залучення інвестицій при 

облдержадміністрації. 

Градівський В.М., Арендарчук Н.П. 

Травень 

 

Заходи до Днів пам’яті та примирення,  Перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні.  

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Травень   
                                                                                                                    

Пасхальний фестиваль камерної музики  «Pro/PHIL-musik». 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Травень   

 

Культурно-мистецький фестиваль у рамках Днів Європи: 

- туристична виставка «ZT-EXPO - 2021»: 

-культурно-мистецький фестиваль «ZT-EXPO – 2021. 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Травень   
                                                                                                       

День українського національного  вбрання «Свято вишиванки». 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Травень   

 

Чемпіонат України з гирьового спорту серед кадетів та юніорів 2004-2005 

та 2002-2003 років народження (IV ранг). 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Травень   
                                                                                                  

Чемпіонат України із спортивної аеробіки серед юнаків та молоді з видів 

командної аеробіки (ІV ранг). 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Травень   

 

Поліський родинний фестиваль мистецтв національно-етнічних культур 

«Родина INTER-FEST». 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Травень   

 

Звітний концерт викладачів та студентів коледжу культури ім. Огієнка. 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Травень   
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Всеукраїнський шаховий турнір (III ранг). 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Травень   

 

Вручення  Всеукраїнської премії ім. І.Огієнка в рамках Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу української національно-патріотичної та духовної пісні 

«Огієнкові дзвони». 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Травень   

 

Організація та проведення Всеукраїнського  літературно-мистецького 

свята  «Романівська весна». 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Травень   
  
День пам’яті жертв політичних репресій. 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Травень   

 

Всеукраїнська премія «Диво-дитина». 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Травень   

 

Літературно-мистецьке свято «Верхівнянська муза» з нагоди дня 

народження       Оноре  де Бальзака (с.Верхівня Бердичівського району). 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Травень   
                                                                                                 

Міжнародний дитячий конкурс кларнетистів «Сонячні кларнети». 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Травень   
                                                                                                                                                                                             

Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості «Диво Грайлики» 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Травень   

 

Заходи до Дня матері. 

Градівський В.М., Прокопець Ю.В. 

Травень   

 

Заходи до Міжнародного дня сім’ї. 

Градівський В.М., Прокопець Ю.В. 

Травень   
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Засідання колегії Департаменту фінансів облдержадміністрації.  

Остапченко Н.В., Мініч Л.Г. 

Травень-червень 

 

Експонування  виставки архівних документів «До 25-ї річниці 

Конституції України». 

Оханський Ю.М., Слобожан І.М. 

Червень 

 

Заходи до Міжнародного дня захисту дітей (відвідування дитячих 

інтернатних установ). 

Градівський В.М., Прокопець Ю.В. 

Червень 

 

Заходи до Дня батька. 

Градівський В.М., Прокопець Ю.В. 

Червень 

 

Організація та проведення дитячого музичного фестивалю «Під сузір’ям 

Ліри». 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Червень 

 

 Всеукраїнський форум «Корольов. Космос. Житомир». 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Червень 

 

ІІІ Всеукраїнський  фестиваль-конкурс народного хорового мистецтва 

імені Івана Сльоти «А льон цвіте». 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Червень 

 

Закриття  театрального сезону. 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Червень 

 

Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання та 

молодіжної політики». 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Червень 

 

 

 

 



12 

 

Організація та проведення ХІ обласного свята декоративно-

прикладного мистецтва «Майстерний червень». 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Червень 

 

Міжнародний історико-культурний  фестиваль «Добриня Фест». 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Червень 

                                                                                                                 
Всеукраїнські змагання  (ІV ранг). 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Червень 

                                                                                                    
День Скорботи і вшанування  пам’яті жертв війни в Україні. 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Червень 

                                                                                                             
Фестиваль «Житомирщина туристична». 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Червень 

                                                                                                           
Обласний захід «Молодіжний працівник». 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Червень 

                                                                                                     
Закриття концертного сезону у філармонії. 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Червень 

                                                                                                            
ІІІ Всеукраїнський музичний фестиваль Lesia Grand Fest. 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Червень 

                                                                                                         
Захід до Дня молоді «Молодь обирає майбутнє!» 

Оханський Ю.М., Обшта М.І. 

Червень 

 

Заходи до Дня журналіста. 

Федько О.О., Дембіцька І.Л. 

Червень 

 

 

 

Проведення засідання міжвідомчої регіональної робочої групи з протидії 

нелегальному обігу алкогольної продукції в Житомирській області 
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Градівський В.М., Арендарчук Н.П. 

Щомісяця 

 

Проведення інформаційно-консультаційних семінарів у форматі онлайн-

конференцій для райдержадміністрацій, територіальних громад та 

сільськогосподарських виробників щодо напрямів державної та обласної 

підтримки агропромислового комплексу та питань впровадження земельної 

реформи. 

Градівський В.М., Арендарчук Н.П. 

Щомісяця 

 

Проведення засідання робочої групи з вирішення проблем, повязаних із 

реєстрацією податкових накладних, зупиненням, відмовою в їх реєстрації 

сільськогосподарським товаровиробникам. 

Градівський В.М., Арендарчук Н.П. 

(у разі потреби) 

 
 

Проведення засідання комісії з питань упорядкування обліку юридичних 
осіб. 

Градівський В.М., Арендарчук Н.П. 
(після закінчення карантину) 
 

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

Градівський В.М., Арендарчук Н.П. 
(після закінчення карантину) 
 

Проведення засідань комісії щодо використання коштів, передбачених в 
обласному бюджеті на виконання заходів Програми розвитку 
агропромислового комплексу Житомирської області на 2021-2027 роки  

Градівський В.М., Арендарчук Н.П. 
(після закінчення карантину) 

 
Проведення засідання конкурсної комісії з відбору бізнес-проєктів для 

отримання суб’єктами малого і середнього підприємництва часткового 

відшкодування з обласного бюджету вартості придбаних основних засобів 

Градівський В.М., Арендарчук Н.П. 

(у разі надходження заявок) 

 

Засідання колегії  Держархіву області. 

  Оханський Ю.М., Слобожан І.М.  

За окремим планом 

 

 

Засідання науково-методичної ради Держархіву області. 

Оханський Ю.М., Слобожан І.М.  
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За окремим планом 

 

Засідання експертно-перевірної комісії Держархіву області. 

Оханський Ю.М., Слобожан І.М.  

За окремим планом 

 

Засідання обласної комісії з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. 

Градівський В.М., Прокопець Ю.В. 

За окремим планом 

 

Засідання обласної 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. 

Градівський В.М., Прокопець Ю.В. 

За окремим планом 

 

Засідання комісії по визначенню статусу осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Градівський В.М., Прокопець Ю.В. 

За окремим планом 

 

Засідання комісії з надання одноразової грошової допомоги 

громадянам, що проживають на території Житомирської області. 

Градівський В.М., Прокопець Ю.В. 

За окремим планом 

 

Засідання обласної  комісії з питань обліку майнових об’єктів  

оздоровлення та відпочинку дітей.  

Градівський В.М., Прокопець Ю.В. 

За окремим планом 

 

Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги. 

Градівський В.М., Прокопець Ю.В. 

За окремим планом 

 

Засідання обласного штабу з оперативного вирішення питань 

підготовки до відпочинку та оздоровлення дітей. 

Градівський В.М., Прокопець Ю.В. 

За окремим планом 

 

Засідання обласної робочої групи з питань надання дозволу на право 

користування пільгами з оподаткування та доцільності надання заявнику – 



15 

 

роботодавцю фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та 

цільової позики. 

Градівський В.М., Прокопець Ю.В. 

За окремим планом 

 

Засідання Комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури. 

Градівський В.М., Прокопець Ю.В. 

За окремим планом 

 

Засідання Координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики, 

демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми та протидії домашньому 

насильству. 

Градівський В.М., Прокопець Ю.В. 

За окремим планом 

 

Засідання колегії Департаменту  праці,  соціальної  та сімейної 

політики облдержадміністрації. 

Градівський В.М., Прокопець Ю.В. 

За окремим планом 

 

Засідання комісії з питань розпорядження землями державної власності 

несільськогосподарського призначення. 

Градівський В.М., Кондратюк О.П. 

Протягом кварталу 

 

Засідання міжвідомчої робочої групи з протидії незаконному видобутку 

корисних копалин на території Житомирської області. 

Градівський В.М., Кондратюк О.П. 

Протягом кварталу 

 

Засідання міжвідомчої робочої групи з питань здійснення контролю за 

використанням, охороною лісів, ліквідації нелегального обігу деревини та 

проблеми випалювання деревного вугілля на території Житомирської області. 

Градівський В.М., Кондратюк О.П. 

Протягом кварталу 

 

 

 
Перевірка системи оповіщення з включенням багатоканальної системи 

термінового виклику „Ольха” за списками керівного складу 
облдержадміністрації та обласної ради. 

Федько О.О., Безносюк С.В. 
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Протягом кварталу 

 

Командно-штабні навчання з органами управління та силами 

Коростишівської, Радомишльської, Овруцької міських  ланок ТП ЄДСЦЗ  

області.  

Федько О.О., Безносюк С.В. 

Протягом кварталу 

                                        
Виконання заходів з питань оборонної роботи. 

Федько О.О., Безносюк С.В. 

Протягом кварталу 

 

Організація роботи з підготовки райдержадміністраціями та 

територіальними громадами 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). 

Федько О.О., Безносюк С.В. 

Протягом кварталу 

 

Організація роботи щодо накопичення та контролю за станом 

матеріальних резервів для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру. 

Федько О.О., Безносюк С.В. 

Протягом кварталу 

 

Організація проведення засідань обласної  комісії  з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Федько О.О., Безносюк С.В. 

Протягом кварталу 

 

 Контроль за виконанням протокольних рішень Державної та обласної 

комісії з питань ТЕБ та НС. 

Федько О.О., Безносюк С.В. 

Протягом кварталу 

                                    
 Супровід виконання програми економічного та соціального розвитку 

області на 2021 рік з питань компетенції Управління з питань цивільного 
захисту населення та оборонної роботи. 

Федько О.О., Безносюк С.В. 

Протягом кварталу 

 
Організація та проведення перевірки системи централізованого оповіщення з 

включенням  радіотрансляційних вузлів та електросирен.    

Федько О.О., Безносюк С.В. 

Протягом кварталу 
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Організація та проведення у форматі онлайн заходів для журналістів, 

працівників органів влади, відповідальних за інформаційну діяльність та 

комунікації з громадськістю.  

Федько О.О., Дембіцька І.Л. 

Протягом кварталу 

 

Координація заходів щодо організації роботи консультативно-дорадчих 

органів з питань громадянського суспільства при облдержадміністрації. 

Федько О.О., Дембіцька І.Л. 

Протягом кварталу 

 

Координація заходів щодо організації та проведення електронних 

консультацій з громадськістю з актуальних питань державної і регіональної 

політики. 

Федько О.О., Дембіцька І.Л. 

Протягом кварталу 

 

Організація та проведення у форматі онлайн спільних заходів для 

працівників органів влади та представників інститутів громадянського 

суспільства. 

Федько О.О., Дембіцька І.Л. 

Протягом кварталу 

 

 

Керівник апарату  

 

  

Олег ШАРВАРКО 


