
Додаток 2 
до плану роботи обласної державної 
адміністрації на ІІ квартал 2016 року 
	

 
 

З А Х О Д И 
щодо надання методичної та практичної допомоги  

райдержадміністраціям, виконавчим комітетам 
міських (міст обласного значення) рад 

 
 

1. Надання методичної та практичної допомоги: 

проведення Дня апарату обласної державної адміністрації (за окремим 
графіком) 

Протягом кварталу 

Організаційний відділ апарату облдерж-
адміністрації 

відділам ведення Державного реєстру виборців районних державних 
адміністрацій та виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад 
з питань ведення реєстру (за окремим графіком) 

Протягом кварталу 

Відділ адміністрування Державного реєст-
ру виборців апарату облдержадміністрації 

відділам, секторам та відповідальним працівникам райдержадміністра-
цій, структурних підрозділів облдержадміністрації з питань виконання зав-
дань у сфері державної кадрової політики, визначених актами і дорученнями 
Президента України 

Протягом кварталу 

Відділ кадрової роботи апарату облдерж-
адміністрації 

райдержадміністраціям щодо організації роботи зі зверненнями громадян 
(за окремим графіком) 

Протягом кварталу 

Відділ роботи із зверненнями громадян апа-
рату облдержадміністрації 

діловодним службам райдержадміністрацій, структурних підрозділів 
облдержадміністрації з питань організації роботи з документами 

Протягом кварталу 

Загальний відділ апарату облдержадміні-
страції 
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Ізяславській, Городоцькій, Віньковецькій райдержадміністраціям та 
Старокостянтинівському міськвиконкому щодо поліпшення роботи підпри-
ємств промисловості зазначених регіонів 

Протягом кварталу 

Департамент економічного розвитку, про-
мисловості та інфраструктури облдерж-
адміністрації 

Білогірській, Городоцькій, Летичівській, Дунаєвецькій, Старосинявській 
райдержадміністраціям та виконкому Кам’янець-Подільської міської ради з пи-
тань мобілізаційної підготовки  

Протягом кварталу 

Сектор мобілізаційної роботи апарату 
облдержадміністрації 

Новоушицькому, Дунаєвецькому, Старосинявському, Шепетівському 
районним центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо орга-
нізації роботи по здійсненню соціального супроводу сімей та осіб, які опи-
нилися у складних життєвих обставинах 

Протягом кварталу 

Обласний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 

керівникам промислових підприємств з питань виробництва та покра-
щення якості, розширення асортименту харчової продукції 

Протягом кварталу 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

райдержадміністраціям та виконавчим комітетам міських (міст облас-
ного значення) рад щодо взаємодії з правоохоронними органами та з питань 
оборонної роботи (за окремим графіком) 

Протягом кварталу 

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

відділу культури Летичівської райдержадміністрації з питань дотри-
мання законодавства у сферах охорони культурної спадщини, національ-
ностей та релігій 

Квітень 

Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації 
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юридичному відділу апарату Хмельницької райдержадміністрації з пи-
тань правового забезпечення  

Червень 

Юридичний відділ апарату облдержадмі-
ністрації 

2. Проведення семінарів, нарад: 

навчання для кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, опі-
кунів, піклувальників, усиновителів; 

навчально-практичні семінари-тренінги для директорів та спеціалістів 
районних, міських, селищних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, громадських організацій, діяльність яких спрямована на профілак-
тику негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі 

Протягом кварталу 

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 

семінар-нарада з начальниками управлінь та відділів містобудування та 
архітектури райдержадміністрацій і виконавчих комітетів міських (міст облас-
ного значення) рад з питань містобудування та архітектури, за участю пред-
ставників управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в області 

Квітень 

Відділ містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 

тематичний короткостроковий семінар “Здійснення соціальної роботи з 
учасниками антитерористичної операції, забезпечення соціальним супрово-
дом сімей учасників АТО та сімей загиблих військовослужбовців, надання 
психологічної підтримки, соціальна адаптація учасників АТО”; 

підвищення кваліфікації спеціалістів мережі центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді 

Квітень 

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 

нарада з начальниками цивільного захисту міст та районів області, об-
ласних спеціалізованих служб цивільного захисту, управлінь, відділів (сек-
торів) з питань цивільного захисту населення міськвиконкомів та райдерж-
адміністрацій з підведення підсумків роботи у І кварталі 2016 року та ви-
значення завдань на ІІ квартал 2016 року 

Квітень 

Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

нарада із спеціалістами відділів та управлінь освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад, заступниками 
директорів загальноосвітніх навчальних закладів обласного підпорядкування 
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з питань проведення державної підсумкової атестації учнів у загально-
освітніх навчальних закладах; 

нарада з відповідальними працівниками відділів та управлінь  освіти, 
молоді та спорту райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) 
рад щодо забезпечення організованого проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання в області у 2016 році 

Квітень 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

семінар керівників фольклорних та фольклорно-етнографічних колек-
тивів області “Нематеріальна культурна спадщина: засоби її охорони та по-
пуляризації” 

Квітень 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації 

нарада з директорами районних, міських, селищних центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального обслуговування про 
актуальні та проблемні питання здійснення соціального супроводу сімей, які 
опинилися в складних життєвих обставинах 

Травень 

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 

нарада-семінар з природокористувачами щодо отримання документів 
дозвільного характеру 

Травень 

Департамент екології та природних ресур-
сів облдержадміністрації 

нарада з відповідальними працівниками відділів та управлінь освіти, 
молоді та спорту райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад, 
керівниками закладів освіти обласного підпорядкування з питань організації оз-
доровлення та відпочинку за участю керівників дитячих оздоровчих закладів  

Травень 
Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

нарада з начальниками та головними агрономами управлінь агропроми-
слового розвитку райдержадміністрацій з питань догляду за посівами сіль-
ськогосподарських культур; 

нарада із зоотехніками управлінь агропромислового розвитку райдерж-
адміністрацій, спеціалістами та керівниками сільськогосподарських підпри-
ємств області з питань ефективного ведення галузі тваринництва 

Травень 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 
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семінар директорів державних музеїв та державних історико-культур-
них заповідників “Основні напрями діяльності музеїв на сучасному етапі”; 

семінар директорів районних та міських будинків культури “Актуальні 
проблеми управління клубними закладами в умовах адміністративної ре-
форми” 

Травень 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації 

нарада з питань підготовки матеріально-технічної бази хлібоприймальних 
та зернопереробних підприємств області до приймання врожаю 2016 року 

Травень-червень 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

семінар директорів централізованої бібліотечної системи, центральних 
районних та міських бібліотек “Реалії та креативні напрями розвитку пуб-
лічних бібліотек в умовах адміністративної реформи”; 

семінар заступників директорів централізованої бібліотечної системи з 
питань обслуговування дітей, завідуючих районними та міськими бібліоте-
ками для дітей “Бібліотечний простір для дітей: аспекти змін” 

Червень 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації 

нарада за участю начальників, головних агрономів та головних інже-
нерів управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій з питань 
підготовки до збирання урожаю 2016 року 

Червень 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

тематичний короткотерміновий семінар з керівниками загальних від-
ділів апаратів райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного 
значення) рад з організації роботи з документами 

Червень 

Загальний відділ апарату облдержадміні-
страції 

 


