
Додаток
до розпорядження голови 
Житомирської обласної державної 
адміністрації

П Л А Н
роботи обласної державної адміністрації на 

III квартал 2021 року

I. Питання, які необхідно внести на розгляд обласної ради:
Про затвердження техніко-економічних обгрунтувань щодо передачі майна 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти з державної в комунальну 
власність.

Оханський Ю.М., Осипович Н.Є.
Серпень

Про прогноз обласного бюджету на 2022-2024 роки.
Остапченко Н. В., Турський В. В.
До 06 вересня

Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік.
Остапченко Н.В., Турський В.В.
Протягом кварталу

Про внесення змін до обласного 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, безпосередньо підпорядкованих Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації.

Остапченко Н.В., Мошківська С.А.
Протягом кварталу

II. Питання, що будуть розглядатися на засіданнях колегії обласної 
державної адміністрації:

Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку 
Житомирської області за перше півріччя 2021 року.

Бунечко В.І., Арендарчук МЛ І.
Серпень
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Про хід підготовки закладів освіти області до нового 2021/22 навчального 
року та роботи в осінньо-зимовий період.

Оханський Ю.М., Осипович Н.Є.
Серпень

III. Питання, що будуть вивчатися з метою прискорення соціально- 
економічного розвитку області:

Про виконання обласної Програми енергоефективності будівель 
бюджетних установ та закладів у Житомирській області на 2018-2022 роки».

Остапченко Н.В., Хоменко І.В.
Липень

Про стан погашення заборгованості за енергоносії підприємствами 
житлово-комунального господарства області.

Остапченко Н.В., Хоменко І.В.
Липень

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.
Липень

Про стан використання державних субвенцій, виділених на розвиток 
освіти області.

Оханський Ю.М., Осипович Н.Є.
Серпень

Проведення наради зі структурними підрозділами облдержадміністрації 
щодо виконання Програми дій Уряду за підтримки проекту міжнародної 
технічної допомоги «Реформа у сфері енергоефективності в Україні».

Остапченко Н.В., Хоменко І.В.
Серпень

Аналіз наявної заборгованості із виплати заробітної плати на 
підприємствах житлово-комунального господарства.

Остапченко Н.В., Хоменко І.В.
Серпень

Аналіз заборгованості за надані житлово-комунальні послуги, що 
обліковуються за споживачами.

Остапченко Н.В., Хоменко І.В.
Серпень
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Співпраця з органами місцевого самоврядування щодо реалізації 
державної програми Фонду енергоефективності «Енергодім».

Остапченко Н.В., Хоменко І.В.
Серпень

Про готовність дорожнього господарського комплексу області до роботи 
в осінньо-зимовий період 2021/22 року.

Остапченко Н.В., Хоменко І.В.
Вересень

Підготовка проекту розпорядження голови облдержадміністрації «Про 
готовність господарського комплексу області до роботи в осінньо-зимовий 
період 2021/22 року.

Остапченко Н.В., Хоменко І.В.
Вересень

Засідання обласного конкурсного комітету на визначення перевізників 
для роботи на автобусних маршрутах загального користування.

Остапченко Н.В., Хоменко І.В.
Вересень

Про стан виконання заходів щодо створення об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків та щодо форм управління житловим фондом.

Остапченко Н.В., Хоменко І.В.
Вересень

Проведення семінару з представниками територіальних громад з питання 
розвитку містобудівного кадастру Житомирської області.

Остапченко Н.В., Хоменко І.В.
Вересень

Про підсумки роботи із зверненнями громадян Департаменту 
регіонального розвитку облдержадміністрації.

Остапченко Н.В., Хоменко І.В.
Вересень

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.
Вересень
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Про схвалення облдержадміністрацією прогнозу обласного бюджету на 
2022-2024 роки.

Остапченко Н.В., Турський В.В.
До 01 вересня

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

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.
Упродовж кварталу

Організація та проведення обласної архітектурно-містобудівної ради.
Остапченко Н.В., Хоменко І.В.
Упродовж кварталу

Про підсумки роботи фінансових органів області з виконання місцевих 
бюджетів та основні завдання із забезпечення виконання бюджетів.

Остапченко Н.В., Турський В.В.
Протягом кварталу

IV. Перелік документів центральних органів влади та розпоряджень 
голови облдержадміністрації для перевірки їх виконання у порядку 
контролю:

укази Президента України:
від 02.01.2013 №1/2013 «Про Велику українську енциклопедію».

Оханський Ю.М., Обшта М.І.
Липень

від 22.002.2010 №202/2010 «Про заходи фізкультурно-оздоровчої 
діяльності стосовно дітей та молоді з вадами розумового розвитку та підтримки 
руху Спеціальної олімпіади в Україні».

Оханський Ю.М., Обшта М.І.
Серпень

постанови Кабінету Міністрів України:
від 31.03.2015 № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів,
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передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників 
Революції гідності, учасників антигерористичної операції та осіб, які 
здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб санаторно-курортним 
лікуванням».

Градівський В.М., Прокопець Ю.В.
Серпень

від 16.10.2014 № 382 «Про організацію та проведення біржових аукціонів 
з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого 
газу».

Остапченко Н.В., Хоменко І.В.
Вересень

розпорядження Кабінету Міністрів України:
від 08.1 1.2017 № 797-р «Про схвалення Концепції розвитку електронної 

демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації».
Федько О.О., Дембіцька І.Л.
Липень

від 16.09.2015 № 936-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 04.03.13 № 102».

Градівський В.М., Арендарчук Н.П.
Липень

Розпорядження голови облдержадміністрації:
від 07.02.2021 № 245 «Про заходи щодо збільшення надходжень до 

місцевих бюджетів та забезпечення ефективного використання бюджетних 
коштів на 2021 рік».

Остапченко Н. В., Турський В.В.
Липень

від 20.05.2016 № 140 «Про перейменування топонімічних об’єктів та 
демонтаж пам’ятників та пам’ятних знаків у Житомирській області».

Оханський Ю.М., Обшта М.І.
Серпень

від 14.02.12 № 48 «Про схвалення Програми реформування
водопровідно-каналізаційного господарства Житомирської області».

Остапченко Н.В., Хоменко І.В.
Вересень



6

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

Засідання колегії Департаменту фінансів облдержадміністрації.
Остапченко Н.В., Турський В.В.
Липень-серпень

Заходи з нагоди відзначення Українського Дня родини.
Градівський В.М., Прокопець Ю.В.
Липень

Підготовка виставки архівних документів «80 років з дня виходу газети 
«Українське слово».

Оханський Ю.М., Слобожан І.М.
Липень

Свято «Зажинки» в рамках етнофестивалю «Житичі».
Оханський Ю.М., Обшта М.І.
Липень
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Організація та проведення обласного свята народної творчості «Маківка
літа».

Оханський Ю.М., Обшта М.І.
15 липня

III обласний фестиваль риби «Fish Food Fest».
Оханський Ю.М., Обшта М.І.
Липень

Організація та проведення XX Міжнародного фестивалю бардівської 
пісні «Мі-сі-соль».

Оханський Ю.М., Обшта М.І.
Липень

X Міжнародний фестиваль авторської православної пісні «Утренняя
заря».

Оханський Ю.М., Обшта М.І.
Липень

Організація та проведення Міжнародного свята літератури і мистецтв 
«Лесині джерела», у 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 ГІчілки.
Оханський Ю.М., Обшта М.І.
24-25 липня

Всеукраїнські змагання з велоспорту «Gran Fondo Zhytomyr Gold Race and 
Zhytomyr Gold Race Classic».

Оханський Ю.М., Обшта М.І.
Серпень

Захід до Міжнародного Дня молоді «Молодість -  це класно!».
Оханський Ю.М., Обшта М.І.
12 серпня

Космічний фестиваль імені С.П. Корольова «KOROLEV AVIA FEST».
Оханський Ю.М., Обшта М.І.
Серпень
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II обласний фестиваль млинців «Радомлин».
Оханський Ю.М., Обшта М.І.
Серпень

Організація та проведення VII Міжнародного молодіжного фестивалю 
мистецтв «Пісенний спас».

Оханський Ю.М., Обшта М.І.
18-21 серпня

Фестиваль «Берегиня Полісся. Свято українського коня».
Оханський Ю.М., Обшта М.І.
Серпень

Всеукраїнський фестиваль народно-ужиткового мистецтва «Рушники 
мого краю».

Оханський Ю.М., Обшта М.І.
22 серпня

Заходи до Дня Державного Прапора.
День Незалежності України.

Оханський Ю.М., Обшта М.І.
23-24 серпня

Обласна та місцеві конференції працівників освіти.
Оханський Ю.М., Осипович Н.Є.
Серпень

Свято першого дзвоника. День знань.
Оханський Ю.М., Осипович Н.Є.
Вересень

Всеукраїнський день дошкілля.
Оханський Ю.М., Осипович Н.Є.
Вересень

Всеукраїнський семінар-тренінг, спрямований на підготовку фахівців 
національно-патріотичного виховання та розвиток системи підготовки 
активістів, волонтерів, які працюють у сфері національно-патріотичного 
виховання, «Школа виховників Джур».

Оханський Ю.М., Обшта М.І.
07-21 вересня



9

Заходи з нагоди 175-річчя від дня заснування м.Овруча.
Оханський Ю.М., Обшта М.І.
18 вересня

Організація та проведення X Всеукраїнського фестивалю «Грай, 
гармонь».

Оханський Ю.М., Обшта М.І.
Вересень

III Всеукраїнський фестиваль «Стародавні ремесла» за участю майстрів 
народної творчості та декоративно-прикладного мистецтва.

Оханський Ю.М., Обшта М.І.
Вересень

Обласний етнофестиваль «Зорі над У бортю».
Оханський Ю.М., Обшта М.І.
Вересень

Відкриття концертного сезону.
Оханський Ю.М., Обшта М.І.
Вересень

Національно-патріотичне свято-фестиваль «Житомирська вежа».
Оханський Ю.М., Обшта М.І.
Вересень

Заходи до Всесвітнього дня туризму.
Оханський Ю.М., Обшта М.І.
Вересень

Всеукраїнський фестиваль «Олевська республіка».
Оханський Ю.М., Обшта М.І.
Вересень

Відкриття 78 -го дитячого театрального сезону.
Оханський Ю.М., Обшта М.І.
Вересень

Захід «Кубок Полісся» пам'яті Р. Оглу.
Оханський Ю.М., Обшта М.І.
Вересень
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Міжнародний турнір з хокею на траві серед юнаків 2010 року народження 
та дівчат 2009 року народження «Пам’яті А.С. Литвинюка».

Оханський Ю.М., Обшта М.І.
Вересень

Чемпіонат України з веслування на човнах «Дракон» «Поліський 
Дракон».

Оханський Ю.М., Обшта М.І.
18-20 вересня

Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання та 
молодіжної політики».

Оханський Ю.М., Обшта М.І.
22 вересня

Обласний захід «Молодіжний працівник».
Оханський Ю.М., Обшта М.І.
20-24 вересня

Другий відкритий фестиваль-конкурс декоративно-побутового мистецтва 
та народної творчості «Подушка Fest».

Оханський Ю.М., Обшта М.І.
Сергіень-вересень

День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну цілісність України.

Оханський Ю.М., Обшта М.І.
29 серпня

V Міжнародний фестиваль льону «Льон-фест».
Оханський Ю.М., Обшта М.І.
Серпень-вересень

Підготовка виставки архівних документів «До 30-ї річниці незалежності 
України».

Оханський Ю.М., Слобожан І.М.
Серпень

Заходи в рамках Міжнародного тижня підтримки грудного 
вигодовування.

Градівський В.М., Прокогіець Ю.В.
Серпень
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Підготовка виставки архівних документів «До Дня пам’яті захисників 
України».

Оханський Ю.М., Слобожан І.М.
Серпень

Підготовка виставки архівних документів «До 80-роковин трагедії 
Бабиного Яру та масових розстрілів жителів м. Житомира».

Оханський Ю.М., Слобожан І.М.
Вересень

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

І радівський В.М., Прокопець Ю.В.
Вересень

Засідання колегії Держархіву області.
Оханський Ю.М., Слобожан І.М.
За окремим планом

Здійснення загальної координації діяльності Ради розвитку громад та 
територій при Житомирській облдержадміністрації та аналітичне забезпечення.

Бунечко В.І., Остапченко Н.В.,
Арендарчук ПЛ І.
Вересень

Проведення засідання міжвідомчої регіональної робочої групи з протидії 
нелегальному обігу алкогольної продукції в Житомирській області.

Градівський В.М., Арендарчук Н.П.
Вересень

Заходи до Дня усиновлення.
Градівський В.М., Пилипчук Н.С.
Вересень

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)
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Щорічний громадсько-мистецький захід патріотичного 
спрямування «Покоління незалежних -2021».

Оханський Ю.М., Обшта М.І.
24 серпня

Проведення засідання комісії з питань упорядкування обліку юридичних
осіб.

Градівський В.М., Арендарчук Н.І1.
(у разі потреби)

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

Градівський В.М., Арендарчук Н.П.
Протягом кварталу

від 12.02.2021 № 103/217 «Про обласну комісію для надання фінансової 
підтримки одержувачам коштів з обласного бюджету на виконання заходів 
Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області 
на 2021-2027 роки».

Градівський В.М., Арендарчук Н.П.
Протягом кварталу

від 20.04.2021 № 260 «Про обласну комісію з прийняття рішень щодо 
компенсації витрат суб’єктам господарювання, які закладають плодово-ягідні 
насадження, виноградники та хмільники, затвердження Положення про неї».

Градівський В.М., Арендарчук Н.П.
Протягом кварталу

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.
Липень (у разі надходження заявок)
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Проведення засідання організаційного комітету з відзначення кращих 
суб’єктів господарювання.

Градівський ЕТМ., Арендарчук Н.П.
Серпень

Відзначення кращих суб’єктів підприємницької діяльності 2021 року.
Градівський В.М., Арендарчук Н.П.
Вересень

Проведення засідання регіональної робочої групи з питань розпорядження 
державним майном в області.

Градівський В.М., Арендарчук Н.П.
(по мірі надходження документів)

Проведення засідання регіональної робочої групи з питань ефективності 
використання державного майна в області.

Градівський В.М., Арендарчук Н.П.
(по мірі надходження документів)

Підготовка матеріалів та забезпечення проведення засідання 
оперативного штабу із забезпечення прав і свобод власників земель чи збіжжя.

Градівський В.М., Арендарчук Н.ГГ.
Протягом кварталу

Підготовка матеріалів та забезпечення проведення обласного свята до дня 
пасічника «День меду».

Градівський В.М. Арендарчук Н.П.
Серпень

Підготовка матеріалів та проведення обласного свята жнив.
Градівський В.М., Арендарчук Н.П.
Серпень

Засідання науково-методичної ради Держархіву області.
Оханський Ю.М., Слобожан І.М.
За окремим планом

Засідання експертно-перевірної комісії держархіву області.
Оханський Ю.М., Слобожан І.М.
За окремим планом

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.

Градівський В.М., Прокопець Ю.В.
За окремим планом
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Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги.
Градівський В.М., Прокопець Ю.В.
За окремим планом

Засідання обласного штабу з оперативного вирішення питань підготовки 
та оздоровлення дітей.

Градівський В.М., Прокопець Ю.В.
За окремим планом

Засідання Комітету забезпечення доступності мобільних груп населення 
до об’єктів житлового, громадського призначення та транспортної
інфраструктури.

Градівський В.М., Прокопець Ю.В.
За окремим планом

Супровід обласної комплексної Програми забезпечення пожежної 
безпеки та захисту населення і територій області від надзвичайних ситуацій на 
2021-2025 роки.

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

Командно-штабні навчання з органами управління та силами 
Хорошівської селищної ланки ТИ СДСІДЗ 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
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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.

Федько 0 .0 ., Безносюк С.В.
Протягом кварталу

Організація та проведення перевірки системи централізованого оповіщення з 
включенням радіотрансляційних вузлів та електросирен.

Федько 0.0., Безносюк С.В.
Протягом кварталу

Супровід обласної комплексної Програми забезпечення пожежної 
безпеки та захисту населення і територій області від надзвичайних ситуацій на 
2021-2025 роки.

Федько 0.0., Безносюк С.В.
Протягом кварталу

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
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проблеми випалювання деревного вугілля на території Житомирської області.
Градівський В.М., Кондратюк О.П.
Протягом кварталу

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

Начальник управління 
з питань організаційної роботи, 
взаємодії з органами місцевого 
самоврядування та органами 
виконавчої влади - заступник 
керівника апарату 
облдержадміністрації Олександр БАБИЧ


