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ПЛАН РОБОТИ 
Хмельницької обласної державної адміністрації 

на ІІ квартал 2016 року 

 

Зміст заходу 
Обґрунтування 

необхідності 
здійснення заходу 

Термін 
виконання 

Відповідальні 
виконавці 

1 2 3 4 

І. Питання для внесення на розгляд сесії обласної ради: 

Інформація про хід виконання 
програми розвитку малого і се-
реднього підприємництва Хмель-
ницької області на 2015-2016 роки 

На виконання 
пункту 4 рішення 
сесії обласної ради 
від 07 квітня 2015 
№ 19-31/2015 

ІІ квартал Левицький М.А. – 
директор Департа-
менту економічно-
го розвитку, про-
мисловості та ін-
фраструктури 
облдержадміні-
страції 

    

Звіт про виконання регіональної 
програми підвищення енерго-
ефективності Хмельницької 
області за 2015 рік 

На виконання рі-
шення сесії облас-
ної ради від 17 лю-
того 2016 року 

ІІ квартал Левицький М.А. – 
директор Департа-
менту економічно-
го розвитку, про-
мисловості та ін-
фраструктури 
облдержадміні-
страції 

    

Про виконання Програми модерні-
зації комунальної теплоенергетики 
Хмельницької області на 2010-
2015 роки 

З метою інформу-
вання про хід вико-
нання програми 

ІІ квартал Ващук Г.І. –  
заступник началь-
ника управління 
житлово-кому-
нального господар-
ства облдержадмі-
ністрації 

    

Розроблення проекту обласної 
програми по відновленню роботи 
та проведенню сертифікації КП 
“Аеропорт Хмельницький” 

На виконання рі-
шення сесії облас-
ної ради від 17 лю-
того 2016 року 

ІІ квартал Левицький М.А. – 
директор Департа-
менту економічно-
го розвитку, про-
мисловості та ін-
фраструктури 
облдержадміні-
страції 
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1 2 3 4 
Про виконання програми зайнятості 
населення Хмельницької області на 
період до 2017 року 

З метою інформу-
вання про хід вико-
нання програми 

ІІ квартал Лукомська С.І. – 
директор Департа-
менту соціального 
захисту населення 
облдержадміні-
страції 

    

Звіт про виконання Програми со-
ціально-економічного розвитку 
Хмельницької області на 2015 рік 

Вимоги законів 
України “Про 
місцеве самовря-
дування в Украї-
ні”, “Про місцеві 
державні адміні-
страції” 

ІІ квартал Левицький М.А. – 
директор Департа-
менту економічно-
го розвитку, про-
мисловості та ін-
фраструктури 
облдержадміні-
страції 

    

Про затвердження Регіональної 
програми розроблення містобу-
дівної документації Хмельниць-
кої області у 2016-2018 роках 

З метою забезпечення 
Хмельницької об-
ласті містобудівною 
документацією 

ІІ квартал Дунаєвська І.М. – 
начальник відділу 
містобудування та 
архітектури обл-
держадміністрації 

    

Про затвердження регіональної 
схеми формування національної 
екологічної мережі у межах 
Хмельницької області 

З метою охорони 
об’єктів рослинно-
го та тваринного, 
розвитку природ-
но-заповідного 
фондів області та 
збереження ланд-
шафтного різно-
маніття 

ІІ квартал Вавринчук С.М. – 
директор Департа-
менту екології та 
природних ресур-
сів облдержадміні-
страції 

    

Звіт про виконання програми захисту 
прав споживачів у Хмельницькій об-
ласті за 2014-2015 роки 

На виконання пункту 
4 рішення сесії облас-
ної ради від 30 квітня 
2014 року № 25-23/2014 

ІІ квартал Левицький М.А. – 
директор Департа-
менту економічно-
го розвитку, про-
мисловості та ін-
фраструктури 
облдержадміні-
страції 

    

ІІ. Питання для внесення на розгляд засідань колегії 
обласної державної адміністрації: 

Про підсумки проходження опалю-
вального сезону 2015/2016 року та 
організацію підготовки об’єктів 
житлово-комунального господар-
ства та соціальної сфери до роботи 
в зимовий період 2016/2017 року 

З метою підведення 
підсумків та аналі-
зу стану проход-
ження опалюваль-
ного сезону 
2015/2016 року та 
підготовки до опа-
лювального сезону 
2016/2017 року 

26 квітня Ващук Г.І. –  
заступник началь-
ника управління 
житлово-кому-
нального господар-
ства облдержадмі-
ністрації 
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1 2 3 4 
Про підготовку до оздоровчої 
кампанії “Літо-2016” 

З метою виконання 
Закону України 
“Про оздоровлення 
та відпочинок дітей” 

26 квітня Фасоля О.І. –  
директор Департа-
менту освіти і нау-
ки облдержадмі-
ністрації 

    

Про стан реформування системи 
надання адміністративних послуг 

З метою забезпечення 
результативності ре-
форми системи на-
дання адміністратив-
них послуг в області, у 
тому числі шляхом 
вдосконалення роботи 
центрів надання адмі-
ністративних послуг 

24 травня Левицький М.А. – 
директор Департа-
менту економічно-
го розвитку, про-
мисловості та ін-
фраструктури 
облдержадміні-
страції 

    

Про стан підготовки підприємств 
агропромислового комплексу 
Хмельницької області до збирання 
зернових культур у 2016 році 

З метою підготовки 
та успішного про-
ведення комплексу 
збиральних робіт 

24 травня Будзінський В.Б. – 
директор Департа-
менту агропроми-
слового розвитку 
облдержадміні-
страції 

    

Про стан дотримання свободи слова в 
області 

З метою виконання 
доручення Прем’єр-
міністра України 
від 26.07.2010 
№ 45858/0/1-10 

24 травня Михайлова І.Г. –  
начальник управ-
ління інформацій-
ної діяльності та 
комунікацій з гро-
мадськістю обл-
держадміністрації 

    

Про стан здійснення природоохорон-
них заходів в області 

З метою раціональ-
ного використання, 
відтворення та охо-
рони водних ресурсів 

21 червня Вавринчук С.М. – 
директор Департа-
менту екології та 
природних ресур-
сів облдержадміні-
страції 

    

Про хід виконання програми 
розвитку фізичної культури та 
спорту на 2012-2016 роки 

З метою розвитку 
фізичної культури 
та спорту в області 

21 червня Управління моло-
ді та спорту обл-
держадміністрації 

    

Функціонування початкових спеціа-
лізованих мистецьких навчальних 
закладів у сучасних умовах та їх роль 
у формуванні духовності підроста-
ючого покоління 

З метою формуван-
ня духовності під-
ростаючого поко-
ління 

21 червня Трунова І.М. – 
начальник управ-
ління культури, на-
ціональностей, ре-
лігій та туризму обл-
держадміністрації 

    

Про стан взаємодії між підрозділами 
Головного управління Національної 
поліції та Державної фінансової 
інспекції в області з розкриття та 
розслідування кримінальних 
правопорушень у бюджетній сфері 

З метою аналізу 
стану справ у роз-
критті та розсліду-
ванні кримінальних 
правопорушень у 
бюджетній сфері 

21 червня Семенишин М.О. – 
тимчасово викону-
ючий обов’язки на-
чальника Головно-
го управління Наці-
ональної поліції в 
області 
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1 2 3 4 
Про план роботи обласної дер-
жавної адміністрації на ІІІ квартал 
2016 року 

З метою колектив-
ного обговорення та 
узгодження основ-
них напрямів діяль-
ності облдержадмі-
ністрації 

21 червня Климчук В.В. –  
заступник керів-
ника апарату – на-
чальник організа-
ційного відділу 
апарату облдерж-
адміністрації 

    

ІІІ. Питання взаємодії з органами місцевого 
самоврядування: 

Участь голови, заступників голови, 
керівників структурних підрозділів 
облдержадміністрації у роботі се-
сії, президії, депутатських комісій 
обласної ради 

Виконання вимог за-
конів України “Про 
місцеві державні 
адміністрації”, “Про 
місцеве самовряду-
вання в Україні” 

Протягом 
кварталу 

Голова, заступ-
ники голови, ке-
рівники струк-
турних підроз-
ділів облдерж-
адміністрації 

    

Проведення спільних організацій-
но-масових заходів, визначених у 
VІІ розділі плану роботи облдерж-
адміністрації 

З метою забезпечення 
виконання спільних 
планів проведення 
заходів 

Протягом 
кварталу 

Заступники голови, 
керівники струк-
турних підрозділів 
облдержадміністра-
ції 

    

Організація контролю за своєчасним 
розглядом запитів депутатів облас-
ної ради до голови облдержадмі-
ністрації, його заступників 

Виконання вимог 
ст.22 Закону України 
“Про статус депутатів 
місцевих рад” 

Протягом 
кварталу 

Відділ контролю 
апарату облдерж-
адміністрації 

    

Контроль за здійсненням органами 
місцевого самоврядування делего-
ваних повноважень органів вико-
навчої влади 

Виконання вимог по-
станови Кабінету Мі-
ністрів України від 
09.03.1999 № 339 “Про 
затвердження Поряд-
ку контролю за здійс-
ненням органами 
місцевого самовряду-
вання делегованих 
повноважень органів 
виконавчої влади” 

Протягом 
кварталу 

Організаційний 
відділ апарату 
облдержадмі-
ністрації 

    

ІV. Питання для вивчення з наступним інформуванням по них в 
оперативному порядку заступників голови облдержадміністрації: 

Про стан розрахунків споживачів за 
використаний природний газ та 
електричну енергію 

З метою поліпшення 
умов енергопоста-
чання 

Протягом 
кварталу 

Левицький М.А. – 
директор Департа-
менту економічно-
го розвитку, про-
мисловості та ін-
фраструктури 
облдержадміні-
страції 
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1 2 3 4 
Про виконання обласного бюджету за 
І квартал 2016 року 

З метою виконання 
статті 80 Бюджетно-
го кодексу України 

Протягом 
кварталу 

Пенюшкевич С.А. – 
директор Департа-
менту фінансів 
облдержадміні-
страції 

    

Про виконання райдержадміністра-
ціями та виконавчими комітетами 
міських (міст обласного значення) 
рад Закону України “Про Державний 
реєстр виборців” та постанов Цен-
тральної виборчої комісії щодо фун-
кціонування АІТС “Державний ре-
єстр виборців”  

З метою забезпечен-
ня ефективної робо-
ти відділів ведення 
Державного реєстру 
виборців  

Протягом 
кварталу 

Лопатюк О.В. –  
начальник відділу 
адміністрування 
Державного ре-
єстру виборців 
апарату облдерж-
адміністрації 

    

Про виконання райдержадміністра-
ціями та виконавчими комітетами 
міських (міст обласного значення) 
рад Закону України “Про місцеві 
вибори” 

З метою виконання 
основних організа-
ційних заходів з під-
готовки та проведен-
ня позачергових, про-
міжних, повторних 
місцевих виборів  

Протягом 
кварталу 

Лопатюк О.В. –  
начальник відділу 
адміністрування 
Державного ре-
єстру виборців 
апарату облдерж-
адміністрації 

    

Про проведення технічної інвента-
ризації захисних споруд цивільної 
оборони 

Відповідно до пла-
ну підготовки тери-
торіальної підси-
стеми ЄДС цивіль-
ного захисту 
області на 2016 рік 

Протягом 
кварталу 

Данилюк Є.Д. –  
начальник управ-
ління з питань ци-
вільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 

    

Про стан розрахунків житлово-ко-
мунальних підприємств за спожиті 
енергоносії 

З метою вжиття за-
ходів по забезпечен-
ню розрахунків за 
спожиті енергоносії 

Протягом 
кварталу 

Ващук Г.І. –  
заступник началь-
ника управління 
житлово-кому-
нального господар-
ства облдержадмі-
ністрації 

    

Про стан виплати заробітної плати на 
підприємствах житлово-комуналь-
ного господарства області 

З метою забезпечен-
ня своєчасної випла-
ти заробітної плати 
та недопущення за-
боргованості 

Протягом 
кварталу 

Ващук Г.І. –  
заступник началь-
ника управління 
житлово-кому-
нального господар-
ства облдержадмі-
ністрації 

    

Про хід опалювального сезону 
2015/2016 року в області 

З метою запобігання 
зриву опалюваль-
ного сезону 

Протягом 
кварталу 

Ващук Г.І. –  
заступник началь-
ника управління 
житлово-кому-
нального господар-
ства облдержадмі-
ністрації 
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1 2 3 4 
Про формування та затвердження 
переліків об’єктів, що фінансу-
ються у 2016 році за рахунок 
коштів державного бюджету, пе-
редбачених на заходи соціально-
економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на те-
риторії зони спостереження по 
Хмельницькій області   

З метою вирішення 
питань залучення 
коштів державного 
бюджету на реаліза-
цію заходів соці-
ально-економічної 
компенсації ризи-
ку населення, яке 
проживає на тери-
торії зони спосте-
реження

Протягом 
кварталу 

Бригадир В.І. – 
начальник управ-
ління регіональ-
ного розвитку та 
будівництва обл-
держадміністрації 

    

Про хід проведення весняних толок з 
благоустрою населених пунктів об-
ласті 

З метою покращен-
ня стану благоуст-
рою 

Протягом 
кварталу 

Ващук Г.І. –  
заступник началь-
ника управління 
житлово-кому-
нального господар-
ства облдержадмі-
ністрації 

    

Про перевірку роботи консульта-
ційних пунктів при ЖЕКах, се-
лищних та сільських радах міста 
Славута, Дунаєвецького, Лети-
чівського та Полонського районів 

Згідно з планом з під-
готовки територіаль-
ної підсистеми ЄДС 
цивільного захисту 
області на 2015 рік 

Протягом 
кварталу 

Данилюк Є.Д. –  
начальник управ-
ління з питань ци-
вільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 

    

Про запровадження вимог Інструк-
ції з діловодства в новій редакції у 
роботі з документами в окремих 
районних державних адміністраціях 
та структурних підрозділах обл-
держадміністрації 

З метою приведення 
роботи з документа-
ми у відповідність з 
Інструкцією з діло-
водства  

Протягом 
кварталу 

Гудловська Л.С. –  
начальник загаль-
ного відділу апа-
рату облдержадмі-
ністрації 

    

Про стан шефської допомоги 
військовим частинам Збройних 
Сил України, Національної гвар-
дії України та Державної прикор-
донної служби України 

З метою виконання 
Указу Президента Ук-
раїни  від 11 лютого 
2016 року № 44/2016 
“Про шефську допо-
могу військовим час-
тинам Збройних Сил 
України, Національ-
ної гвардії України та 
Державної прикордон-
ної служби України” 

Протягом 
кварталу 

Мартинюк В.М. – 
начальник відді-
лу взаємодії з пра-
воохоронними 
органами, обо-
ронної роботи, 
запобігання та 
виявлення коруп-
ції апарату обл-
держадміністра-
ції 

    

Про стан виконавської дисципліни у 
департаментах соціального захисту 
населення, економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури, 
управлінні регіонального розвитку та 
будівництва облдержадміністрації 

З метою підвищен-
ня рівня виконав-
ської дисципліни у 
структурних під-
розділах облдерж-
адміністрації  

Протягом 
кварталу 

Матковський Г.В. – 
начальник відділу 
контролю апарату 
облдержадміні-
страції 
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Про використання та освоєння 
коштів Державного фонду регіо-
нального розвитку 

З метою контролю 
за ефективністю ви-
користання коштів 
державного бюд-
жету 

Протягом 
кварталу 

Бригадир В.І. – 
начальник управ-
ління регіональ-
ного розвитку та 
будівництва обл-
держадміністрації 

    

Про стан і тенденції соціально-
економічного розвитку області 

З метою проведення 
аналізу соціально-
економічного стану 
області, визначення 
перспектив подаль-
шого розвитку 

Щомісячно Левицький М.А. – 
директор Департа-
менту економічно-
го розвитку, про-
мисловості та ін-
фраструктури 
облдержадміні-
страції 

    

Про стан виконавської дисципліни 
у відділах апарату, департаментах 
та інших структурних підрозділах 
обласної державної адміністрації у 
І кварталі 2016 року 

З метою підвищення 
виконавської дисци-
пліни серед праців-
ників апарату обл-
держадміністрації та 
її структурних під-
розділів 

Квітень Матковський Г.В. – 
начальник відділу 
контролю апарату 
облдержадміні-
страції 

    

Про результати проведення штаб-
ного тренування з органами управ-
ління цивільного захисту Білогір-
ського району 

Згідно з планом під-
готовки територі-
альної підсистеми 
ЄДС цивільного за-
хисту області на 
2016 рік 

Квітень Данилюк Є.Д. –  
начальник управ-
ління з питань ци-
вільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 

    

Про хід виконання окремих рішень 
Ради національної безпеки і обо-
рони України, введених у дію 
указами Президента України 

З метою аналізу 
виконання окре-
мих рішень РНБО 
України, введених 
у дію указами Пре-
зидента України  

Квітень Матковський Г.В. – 
начальник відділу 
контролю апарату 
облдержадміні-
страції 

    

Про хід виконання Програми залу-
чення інвестицій в економіку Хмель-
ницької області на 2011-2020 роки 

З метою підвищення 
рівня інвестиційної 
привабливості 
регіону 

Квітень Левицький М.А. – 
директор Департа-
менту економічно-
го розвитку, про-
мисловості та ін-
фраструктури 
облдержадміні-
страції 

    

Про результати проведення ком-
плексної перевірки стану реалі-
зації державної політики у сфері 
цивільного захисту у Дунаєвець-
кому районі 

Згідно з планом під-
готовки територі-
альної підсистеми 
ЄДС цивільного за-
хисту області на 
2016 рік 

Квітень Данилюк Є.Д. –  
начальник управ-
ління з питань ци-
вільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 
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Про результати проведення спе-
ціального тренування обласної 
спеціалізованої служби охорони 
громадського порядку 

Згідно з планом під-
готовки територі-
альної підсистеми 
ЄДС цивільного за-
хисту області на 
2016 рік 

Травень Данилюк Є.Д. –  
начальник управ-
ління з питань ци-
вільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 

    

Про результати проведення штаб-
ного тренування з органами уп-
равління цивільного захисту Го-
родоцького району  

Згідно з планом під-
готовки територі-
альної підсистеми 
ЄДС цивільного за-
хисту області на 
2016 рік 

Травень Данилюк Є.Д. –  
начальник управ-
ління з питань ци-
вільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 

    

Про результати проведення ком-
плексної перевірки стану реалі-
зації державної політики у сфері 
цивільного захисту в місті Сла-
вута 

Згідно з планом під-
готовки територі-
альної підсистеми 
ЄДС цивільного за-
хисту області на 
2016 рік 

Травень Данилюк Є.Д. –  
начальник управ-
ління з питань ци-
вільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 

    

Про стан дотримання пенсійного за-
конодавства у Дунаєвецькому районі 

З метою забезпечен-
ня своєчасної випла-
ти пенсій  

Червень Заярнюк О.С. –  
начальник Голов-
ного управління 
Пенсійного фонду 
України в області 

    

Про результати проведення ком-
плексної перевірки стану реалі-
зації державної політики у сфері 
цивільного захисту в Полонсько-
му районі 

Згідно з планом під-
готовки територі-
альної підсистеми 
ЄДС цивільного за-
хисту області на 
2016 рік 

Червень Данилюк Є.Д. –  
начальник управ-
ління з питань ци-
вільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 

    

Про організацію роботи регіо-
нального оперативного штабу 
“Вступна кампанія 2016 року” 

З метою належної 
організації прове-
дення вступної кам-
панії 2016 року 

Червень Фасоля О.І. –  
директор Департа-
менту освіти і нау-
ки облдержадмі-
ністрації 

    

Про командно-штабне навчання 
цивільного захисту органів уп-
равління та спеціалізованих 
служб цивільного захисту насе-
лення і територій Летичівського 
району 

Відповідно до пла-
ну з підготовки те-
риторіальної підси-
стеми ЄДС цивіль-
ного захисту області 
на 2016 рік 

Червень Данилюк Є.Д. –  
начальник управ-
ління з питань ци-
вільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 

    

Про формування регіональної 
схеми екомережі області 

З метою охорони 
об’єктів рослинно-
го та тваринного, 
розвитку природ-
но-заповідного 
фонду області та 
збереження ланд-
шафтного різно-
маніття 

Червень Вавринчук С.М. – 
директор Департа-
менту екології та 
природних ресур-
сів облдержадміні-
страції 
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V. Стан реалізації нормативно-правових актів Верховної Ради 
України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

голови обласної державної адміністрації 
Перелік нормативно-правових ак-
тів, реалізація яких буде контро-
люватися, визначено у додатку 1 
до плану роботи обласної дер-
жавної адміністрації 
 

Необхідність здійс-
нення постійного 
контролю за вико-
нанням зазначених 
нормативно-правових 
актів 

Протягом 
кварталу 

Керівники струк-
турних підроз-
ділів облдерж–
адміністрації 

VІ. Надання методичної і практичної допомоги 
райдержадміністраціям та виконавчим комітетам 

міських (міст обласного значення) рад 
Заходи щодо надання методичної 
і практичної допомоги райдерж-
адміністраціям та виконавчим ко-
мітетам міських (міст обласного зна-
чення) рад визначено у додатку 2 
до плану роботи обласної державної 
адміністрації 

Удосконалення роботи 
райдержадміністрацій, 
виконавчих комітетів 
міських (міст обласного 
значення) рад 

Протягом 
кварталу 

Заступники голо-
ви, начальники 
відділів апара-
ту, керівники 
структурних 
підрозділів 
облдержадміні-
страції 
 

    

 

 
VІІ. Організаційно-масові заходи 

 

7.1. Організація в області заходів з нагоди: 

КВІТЕНЬ 

Міжнародного дня дитячої книги (02) 
Дня визволення Хмельницької області від німецько-фашистських 
загарбників (04) 
Всесвітнього дня здоров’я (07) 
Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів (11) 
Дня екологічних знань (15) 
Дня довкілля (16) 
Дня пам’яток історії та культури (18) 
Тижня імунізації (18-24) 
Дня Європи в Україні (21) 
Всесвітнього дня Землі (22) 
Всесвітнього дня книги і авторського права (23) 
Дня Чорнобильської трагедії (26) 
Дня охорони праці (28) 
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ТРАВЕНЬ 

Світлого Христового Воскресіння. Великодня (01) 
Міжнародного дня солідарності трудящих (01) 
Всесвітнього дня свободи преси (03) 
Міжнародного дня Червоного Хреста і Червоного півмісяця (08) 
Дня пам’яті і примирення (08)   
Дня матері (08) 
Дня Перемоги (09) 
Тижня планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я (09-15) 
Всесвітнього дня медичної сестри (12) 
Міжнародного дня сім’ї (15) 

Дня пам’яті жертв політичних репресій (15) 
Всесвітнього дня пам’яті жертв СНІДу (15) 
Міжнародного дня музеїв (18) 
Дня науки (21) 
Дня Європи (21) 
Всесвітнього дня культурного різноманіття в ім’я діалогу та 
розвитку (21) 
Міжнародного дня біологічного різноманіття (22) 
Дня слов’янської писемності і культури (24) 
Свята “Останній дзвоник” (27-28) 
Дня прикордонника (28) 
Вручення документів про повну загальну середню освіту (28-29)  
Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням (31) 

ЧЕРВЕНЬ 

Міжнародного дня захисту дітей (01) 

Всесвітнього дня навколишнього середовища (05) 

Дня працівників місцевої промисловості (05) 

Дня працівників водного господарства (05) 

Дня журналіста (06) 

Вручення документів про базову освіту (08-09) 

Дня працівників легкої промисловості (12) 

Всесвітнього дня донора (14) 

Дня медичного працівника (19) 

Дня Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22) 

Дня державної служби України (23) 

Дня молодіжних і дитячих громадських організацій (26) 
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Дня боротьби з наркоманією (26) 

Дня молоді (26) 

Дня Конституції України (28) 
 

7.2. Засідання: 

колегій структурних підрозділів облдержадміністрації (за участю заступ-
ників голови облдержадміністрації) 

Протягом кварталу 

Керівники структурних підрозділів обл-
держадміністрації 

громадської ради при облдержадміністрації; 

обласної комісії з увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій 

Протягом кварталу  

Управління інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю облдержадміністрації 

обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заро-
бітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних 
виплат 

Протягом кварталу 

Департамент соціального захисту населен-
ня облдержадміністрації 

експертно-перевірної комісії щодо внесення документів органів держав-
ної влади, місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій об-
ласті до Національного архівного фонду України 

Протягом кварталу 

Державний архів області 

комісії обласної державної адміністрації по попередньому розгляду про-
позицій щодо відзначення державними нагородами України 

Протягом кварталу, у разі потреби 

Відділ кадрової роботи апарату облдержадмі-
ністрації 

консультативної ради з питань охорони культурної спадщини у Хмель-
ницькій області 

Щомісячно     

Управління культури, національностей, ре-
лігій та туризму облдержадміністрації 

обласного конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів 
щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських 
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автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі тери-
торії області 

Щомісячно 

Департамент економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури облдержадміністрації 

комісії з питань нагородження педагогічних працівників  

Щомісячно 

Департамент освіти і науки облдержадмі-
ністрації 

атестаційної комісії ІІІ рівня з питань атестації педагогічних працівників; 
координаційної ради при облдержадміністрації з питань оздоровлення та 

відпочинку 
Квітень 

Департамент освіти і науки облдержадмі-
ністрації 

обласної евакуаційної комісії  

Квітень 

Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

регіональної ради підприємців Хмельницької області 

Травень 

Департамент економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури облдержадміністрації 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуа-
цій облдержадміністрації 

Травень 

Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

координаційної ради з питань розвитку підприємництва при облдерж-
адміністрації 

Червень 

Департамент економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури облдержадміністрації 

координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності демографічного 
розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми 

Червень 

Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації  
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7.3. Заходи інформаційно-роз’яснювального характеру з актуальних пи-
тань життєдіяльності області 

Протягом кварталу 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадмі-
ністрації 

7.4. Обласні спортивні змагання й відрядження спортсменів та тренерів 
для участі у спортивних заходах на всеукраїнському рівні 

Протягом кварталу 

Управління молоді та спорту облдерж-
адміністрації 

7.5. Інформаційно-роз’яснювальні виїзні прийоми в населених пунктах, 
тематичні зустрічі з трудовими колективами підприємств, організацій, установ 
та жителями населених пунктів області за місцем проживання, висвітлення у 
засобах масової інформації роз’яснювальних матеріалів з питань пенсійного 
законодавства 

Протягом кварталу 

Головне управління Пенсійного фонду 
України в області 

7.6. Виступи у засобах масової інформації до річниці визволення Хмель-
ницької області від нацистських загарбників, до Дня Перемоги над нацизмом в 
Європі та до Дня Конституції 

Протягом кварталу 

Державний архів області 

7.7. Обласний етап конкурсу “СтудМіс України” 
Квітень 

Управління молоді та спорту облдерж-
адміністрації 

7.8. Х Регіональний Форум “Книжкова весна на Хмельниччині”; 
обласний фестиваль-конкурс аматорських театральних колективів “По-

дільська сцена-2016”; 
відкритий фестиваль-конкурс бандурного мистецтва “Золоті струни” 

Квітень 
Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації

7.9. Заходи з відзначення 30-х роковин з дня аварії на Чорнобильській АЕС 
Квітень 

Департамент соціального захисту населен-
ня облдержадміністрації 
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7.10. Культурно-інформаційні та просвітницькі виставки, акції, заходи, 
спрямовані на популяризацію здорового способу життя та репродуктивного 
здоров’я нації до Всесвітнього Дня пам’яті людей, які померли від СНІДу та з 
нагоди відзначення Дня молоді України 

Квітень 

Управління молоді та спорту облдержадмі-
ністрації 

7.11. Обласний фестиваль “Молодь обирає здоров’я”; 
перший етап Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд дер-

жавних службовців області 

Квітень-травень 

Управління молоді та спорту облдержадмі-
ністрації 

7.12. Шевченківські читання “Юнь шанує Кобзаря”; 
обласний конкурс “Найкращий читач України-2016”; 
регіональний фестиваль “Європейська феєрія”; 
етно-фестиваль “Нетлінна спадщина глибин Дністра”; 
міжнародний фестиваль національних культур “Острів семи скарбів” 

Травень

Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації

7.13. Захід до Дня матері для матерів-вихователів прийомних сімей та 
матерів-вихователів дитячих будинків сімейного типу 

Травень 

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

7.14. Експонування виставок архівних документів до 110-ї річниці засну-
вання “Просвіти” на Поділлі, Дня пам’яті жертв політичних репресій, 870-річ-
чя першої літописної згадки про містечко Меджибіж та 20-ї річниці Консти-
туції України  

Травень-червень 

Державний архів області 

7.15. Регіональний музейний форум “Музей: храм муз-2016”; 
Всеукраїнський конкурс творчості сільської молоді “Летавчанка збирає 

друзів”; 
літературно-мистецьке дійство “Імпреза по-самчиківськи”; 
Регіональний Етно-фестиваль ”Душа землі моєї”; 
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XV науково-краєзнавча конференція “Стародавній Меджибіж в істори-
ко-культурній спадщині України: музейна справа і краєзнавство на теренах 
краю” 

Червень

Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації

7.16. Святковий захід з нагоди Міжнародного дня захисту дітей для ви-
хованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей “Щасливе дитин-
ство” та “Подолянчик”, вихованців прийомних сімей та дитячих будинків 
сімейного типу 

Червень 

Служба у справах дітей облдержадміні-
страції 

7.17. Молодіжна акція з нагоди відзначення свят: Дня молоді України, 
19-ї річниці Конституції України, 25-ї річниці незалежності України; 

обласна спартакіада серед збірних команд державних службовців області 

Червень 

Управління молоді та спорту облдержадмі-
ністрації 

7.18. Урочисті заходи з нагоди випуску офіцерів у Національній академії 
державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького 

Червень 

Відділ взаємодії з правоохоронними орга-
нами, оборонної роботи, запобігання та ви-
явлення корупції апарату облдержадміні-
страції 

7.19. Обласна виставка-конкурс кращих дипломних творчих робіт учнів 
ПТНЗ 

Червень 

Департамент освіти і науки облдержадмі-
ністрації 

 
 
Заступник голови  
адміністрації                В. Кальніченко 


