
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
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ПЛАН РОБОТИ 
Хмельницької обласної державної адміністрації 

на ІІІ 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: 
Про внесення змін  до обласної про-
грами соціальної підтримки осіб, які 
брали участь в антитерористичній опе-
рації та членів їх сімей, які зареєстро-
вані у Хмельницькій області 

У частині додаткових 
видатків пільгового 
зубопротезування 
учасників АТО 

ІІІ квартал Цуглевич Я.М. –
директор Департа-
менту охорони здо-
ров’я облдержадмі-
ністрації 

    

Звіт про виконання Регіональної про-
грами створення містобудівного 
кадастру Хмельницької області на 
2013-2015 р.р. 

З метою інформуван-
ня про завершення дії 
Регіональної програ-
ми створення місто-
будівного кадастру на 
2013-2015 років 
.Хмельницької області 

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

    

Про внесення змін до Положення про 
обласний фонд охорони навколиш-
нього природного середовища  

З метою приведення 
Положення про об-
ласний фонд охорони 
навколишнього при-
родного середовища у 
відповідності до чин-
ного законодавства 

ІІІ квартал Вавринчук С.М. – 
директор Департа-
менту екології та 
природних ресур-
сів облдержадмі-
ністрації 

    

Про програму підвищення енерго-
ефективності та енергозбереження 
Хмельницької області на 2017-2021 ро-
ки 

Розпорядження КМУ 
від 11.02.2009 р. 
№ 159-р “Деякі питан-
ня реалізації держав-
ної політики у сфері 
ефективного викори-
стання паливно-енер-
гетичних ресурсів” 

вересень Департамент еко-
номічного розвит-
ку, промисловості 
та інфраструктури 
облдержадміні-
страції 

    

Про програму відновлення роботи та 
проведення сертифікації КП “Аеро-
порт Хмельницький” 

На виконання рішен-
ня сесії обласної ради 
від 17 лютого 2016 ро-
ку  

серпень Департамент еко-
номічного розвит-
ку, промисловості 
та інфраструктури 
облдержадміні-
страції 
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ІІ. Питання для внесення на розгляд засідань колегії 
обласної державної адміністрації: 

Про підсумки соціально-економіч-
ного розвитку області за І півріччя 
2016 року 

Вимоги Закону Ук-
раїни ”Про місцеві 
державні адміні-
страції” 

26 липня Левицький М.А. – 
директор Департа-
менту економіч-
ного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміні-
страції 

    

Про соціальний захист учасників 
антитерористичної операції 

З метою вжиття до-
даткових заходів що-
до соціального захис-
ту учасників АТО 

26 липня Лукомська С.І. – 
директор Департа-
менту соціального 
захисту населення 
облдержадміністра
ції 

    

Про хід виконання розпорядження 
голови облдержадміністрації від 
27.04.2016 № 202/2016-р “Про під-
сумки проходження опалювального 
сезону 2015/2016 року та організацію 
підготовки об’єктів житлово-кому-
нального господарства та соціальної 
сфери до роботи в зимовий період 
2016/2017 року” 

З метою виконання 
п. 4.2 розпорядження 
голови облдерж-
адміністрації від 
27.04.2016 
№ 202/2016-р 

30 серпня Ялоха І.С. – 
начальник управ-
ління житлово-ко-
мунального госпо-
дарства облдерж-
адміністрації 

    

Про стан підготовки навчальних за-
кладів до нового 2016/2017 навчаль-
ного року 

З метою аналізу стану 
підготовки матері-
ально-технічної бази 
закладів освіти до 
нового навчального 
року 

30 серпня Фасоля О.І. –  
директор Департа-
менту освіти і на-
уки облдержадмі-
ністрації 

    

Про стан виконавської дисципліни в 
обласній державній адміністрації у 
першому півріччі 2016 року 

З метою виконання 
доручення Прем’єр-
міністра України 
від 02.07.2010 
№ 40056/0/1-10 

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

    

Про стан здійснення заходів з роз-
витку сільських територій  

З метою покращення 
соціального стану 
сільського населення 
та збільшення вироб-
ництва сільськогоспо-
дарської продукції 

27 вересня Будзінський В.Б. – 
директор Департа-
менту агропроми-
слового розвитку 
облдержадміні-
страції 

    

Про стан пенсійного страхування в 
області 

З метою забезпечен-
ня конституційного 
права громадян на 
пенсію 

27 вересня Заярнюк О.С. – 
начальник Голов-
ного управління 
Пенсійного фонду 
України в області 
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Про стан забезпечення пріоритет-
ного права дитини на сімейне ви-
ховання, розвитку сімейних форм 
виховання дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування  

З метою виконання 
Указу Президента 
України “Про питан-
ня щодо забезпечен-
ня реалізації прав 
дітей в Україні” від 
16.12.2011 року 
№ 1163/2011 

27 вересня Магур Н. І. – 
начальник служби 
у справах дітей 
облдержадмі-
ністрації 

    

Про план роботи обласної держав-
ної адміністрації на ІV квартал 
2016 року 

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

27 вересня 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 
Порядку контролю за 
здійсненням органами 
місцевого самовряду-
вання делегованих 
повноважень органів 
виконавчої влади” 

Протягом 
кварталу 

Організаційний 
відділ апарату 
облдержадмі-
ністрації 
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ІV. Питання для вивчення з наступним інформуванням по них в 
оперативному порядку заступників голови облдержадміністрації: 

Про виконання обласного бюджету 
за І півріччя 2016 року  

Відповідно до ст. 80 
Бюджетного кодексу 
України 

Протягом 
кварталу 

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

    

Моніторинг ходу виконання плану 
державного (регіонального) замов-
лення на підготовку робітничих 
кадрів та молодших спеціалістів у 
ПТНЗ на 2016 рік 

З метою аналізу вико-
нання плану держав-
ного (регіонального) 
замовлення 

Протягом 
кварталу 

Фасоля О.І. –  
директор Департа-
менту освіти і на-
уки облдержадмі-
ністрації  

    

Про стан виплати заробітної плати 
на підприємствах житлово-кому-
нального господарства області 

З метою недопущення  
заборгованості із ви-
плати заробітної пла-
ти працівникам 

Протягом 
кварталу 

Ялоха І.С. –  
начальник управ-
ління житлово-ко-
мунального госпо-
дарства облдерж-
адміністрації 

    

Про перевірку роботи консульта-
ційних пунктів при ЖЕКах, селищ-
них та сільських радах міста Старо-
костянтинів, Старокостянтинівсько-
го, Славутського, Шепетівського та 
Летичівського районів 

Відповідно до плану з 
підготовки територі-
альної підсистеми 
ЄДС цивільного захис-
ту області на 2016 рік 

Протягом 
кварталу 

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

    

Про використання водних ресурсів 
в області 

З метою раціональ-
ного використання, 
відтворення та охоро-
ни водних ресурсів 

Протягом 
кварталу 

Вавринчук С.М. – 
директор Департа-
менту екології та 
природних ресур-
сів облдержадмі-
ністрації 

    

Про запровадження вимог Інструк-
ції з діловодства в новій редакції у 
роботі з документами в окремих 
районних державних адміністра-
ціях та структурних підрозділах 
облдержадміністрації 

З метою приведення 
роботи з документами 
у відповідність з Ін-
струкцією 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 
гвардії України та Державної 
прикордонної служби України 

З метою виконання 
Указу Президента 
України  від 11 лютого 
2016 року № 44/2016 
“Про шефську допомо-
гу військовим частинам 
Збройних Сил України, 
Національної гвардії 
України та Державної 
прикордонної служби 
України” 

Протягом 
кварталу 

Мартинюк В.М. – 
начальник відділу 
взаємодії з право-
охоронними орга-
нами , оборонної 
роботи, запобіган-
ня та виявлення 
корупції апарату 
облдержадміні-
страції 
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Про підготовку об’єктів житлово-
комунального господарства до осін-
ньо-зимового періоду 2016/2017 ро-
ків 

З метою забезпечен-
ня належної підготов-
ки до експлуатації 
об’єктів галузі в осін-
ньо-зимовий період 

Щомісячно Ялоха І.С. –  
начальник управ-
ління житлово-ко-
мунального госпо-
дарства облдерж-
адміністрації 

    

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

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

Щомісячно Ялоха І.С. –  
начальник управ-
ління житлово-ко-
мунального госпо-
дарства облдерж-
адміністрації 

    

Про стан і тенденції соціально-
економічного розвитку області 

З метою проведення 
аналізу соціально-еко-
номічного стану об-
ласті, визначення проб-
лем подальшого роз-
витку  

Щомісячно Департамент еко-
номічного розвит-
ку, промисловості 
та інфраструктури 
облдержадміні-
страції  

    

Участь у проведенні комплексної 
перевірки стану реалізації держав-
ної політики у сфері цивільного за-
хисту та організації роботи з техно-
генної та пожежної безпеки у Лети-
чівському районі 

Відповідно до плану 
підготовки терито-
ріальної підсистеми 
ЄДС цивільного 
захисту області на 
2016 рік 

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

    

Про стан виконавської дисципліни 
у відділах апарату та структурних 
підрозділах обласної державної 
адміністрації у ІІ кварталі 2016 ро-
ку 

З метою підвищення 
виконавської дисци-
пліни серед працівни-
ків апарату облдерж-
адміністрації та її 
структурних підроз-
ділів 

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

    

Про хід виконання чергових при-
зовів громадян України на строкову 
військову службу у 2016 році 

З метою виконання 
Указу Президента 
України  від 29 березня 
2016 року № 122/2016 
“Про звільнення в за-
пас військовослужбов-
ців строкової служби, 
строки проведення 
чергових призовів та 
чергові призови гро-
мадян  України на 
строкову військову 
службу у 2016 році” 

Липень Мартинюк В.М. – 
начальник відділу 
взаємодії з право-
охоронними орга-
нами, оборонної 
роботи, запобіган-
ня та виявлення 
корупції апарату 
облдержадміні-
страції 
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Про хід виконання окремих рішень 
Ради національної безпеки і обо-
рони України, введених у дію 
указами Президента України 

З метою аналізу ви-
конання окремих 
рішень РНБО Ук-
раїни, введених у 
дію указами Пре-
зидента України  

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

    

Про виконання райдержадміністра-
ціями і виконавчими комітетами 
міських (міст обласного значення) 
рад Закону України “Про Держав-
ний реєстр виборців” та постанов 
Центральної виборчої комісії щодо 
функціонування автоматизованої 
інформаційно-телекомунікаційної 
системи “Державний реєстр 
виборців” 

З метою забезпечення 
ефективної роботи 
відділів ведення Дер-
жавного реєстру ви-
борців 

Липень Відділ адміністру-
вання Державного 
реєстру виборців 
апарату облдерж-
адміністрації 

    

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

З метою виконання 
основних організацій-
них заходів з підго-
товки та проведення 
позачергових, про-
міжних, повторних 
місцевих виборів 

Липень Відділ адміністру-
вання Державного 
реєстру виборців 
апарату облдерж-
адміністрації 

    

Про хід вступної кампанії до вищих 
та професійно-технічних навчаль-
них закладів 

З метою аналізу ста-
ну проведення вступ-
ної кампанії та уза-
гальнення оператив-
них даних про при-
йом до ПТНЗ та ВНЗ 

Липень 
Серпень 

Фасоля О.І. –  
директор Департа-
менту освіти і на-
уки облдержадмі-
ністрації  

    

Про стан підготовки навчальних 
закладів області до нового 
2016/2017 навчального року 

З метою аналізу ста-
ну підготовки нав-
чальних закладів до 
нового навчального 
року 

Серпень Фасоля О.І. –  
директор Департа-
менту освіти і на-
уки облдержадмі-
ністрації 

    

Участь у проведенні комплексної 
перевірки стану реалізації держав-
ної політики у сфері цивільного за-
хисту та організації роботи з техно-
генної та пожежної безпеки в місті 
Старокостянтинів та Старокостян-
тинівському районі 

Відповідно до плану 
підготовки терито-
ріальної підсистеми 
ЄДС цивільного 
захисту області на 
2016 рік 

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

    

Командно-штабне навчання цивіль-
ного захисту органів управління та 
спеціалізованих служб цивільного 
захисту Славутського району 

Відповідно до плану 
підготовки терито-
ріальної підсистеми 
ЄДС цивільного 
захисту області на 
2016 рік 

Серпень Данилюк Є.Д. –  
начальник управ-
ління з питань ци-
вільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 
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1 2 3 4 
Про проведення технічної інвента-
ризації захисних споруд цивільної 
оборони 

Відповідно до плану 
підготовки терито-
ріальної підсистеми 
ЄДС цивільного 
захисту області на 
2016 рік 

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

    

Участь у проведенні комплексної 
перевірки стану реалізації держав-
ної політики у сфері цивільного за-
хисту та організації роботи з техно-
генної та пожежної безпеки у Ше-
петівському  районі 

Відповідно до плану 
підготовки терито-
ріальної підсистеми 
ЄДС цивільного 
захисту області на 
2016 рік 

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

    
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 здійснення 
постійного контролю 
за виконанням зазначе-
них нормативно-право-
вих актів 

Протягом 
кварталу 

Керівники струк-
турних підроз-
ділів облдержадмі-
ністрації 

    

VІ. Надання методичної і практичної допомоги 
райдержадміністраціям та виконавчим комітетам 

міських (міст обласного значення) рад 
Заходи щодо надання методич-
ної і практичної допомоги рай-
держадміністраціям та виконав-
чим комітетам міських (міст облас-
ного значення) рад визначено у до-
датку 2 до плану роботи обласної 
державної адміністрації 

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

Протягом 
кварталу 

Заступники голо-
ви, начальники 
відділів апарату, 
керівники струк-
турних підрозділів 
облдержадміні-
страції 

    
    

 
 

VІІ. Організаційно-масові заходи 
 

7.1. Організація в області заходів з нагоди: 

ЛИПЕНЬ 
Дня архітектури України (01) 
Дня працівника природно-заповідної справи (07) 
Дня Дністра (09) 
Дня бухгалтера (10) 
Дня рибалки (10) 
Дня прийняття Верховною Радою УРСР Декларації про державний суве-

ренітет України (16) 
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Дня працівників торгівлі (31) 

СЕРПЕНЬ 
Дня аеромобільних військ (02) 
Дня Національної поліції України (04) 
Тижня грудного вигодовування (01-07) 
Дня Повітряних Сил Збройних Сил України (07) 
Міжнародного дня офтальмології (08) 
Дня військ зв’язку (08) 
Міжнародного дня молоді (12) 
Дня будівельника (14) 
Дня працівників ветеринарної медицини (14) 
Міжнародного дня безпритульних тварин (16) 
Всесвітнього дня гуманітарної допомоги (19) 
Дня Державного Прапора України (23) 
Дня незалежності України (24) 

ВЕРЕСЕНЬ 
Дня знань (01) 
Дня закінчення Другої світової війни (02) 
Дня нотаріату (02) 
Дня підприємця (04) 
Дня військової розвідки України (07) 
Всесвітнього дня надання першої медичної допомоги (10) 
Дня українського кіно (10) 
Дня фізичної культури і спорту (10) 
Дня рятівника (17) 
Дня винахідника і раціоналізатора (17) 
Дня фармацевтичного працівника (17) 
Дня працівника лісу (18) 
79-ї річниці утворення Хмельницької області (22) 
Дня партизанської слави (22) 
Дня без автомобілів (22) 
Міжнародного дня глухонімих (25) 
Дня машинобудівника (25) 
Дня туризму (27) 
Всесвітнього дня серця (29) 
Дня отоларинголога (29) 
Міжнародного дня перекладача (30) 
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Всеукраїнського дня бібліотек (30) 
Дня усиновлення (30) 

7.2. Засідання: 
колегій структурних підрозділів облдержадміністрації (за участю заступ-

ників голови облдержадміністрації) 
Протягом кварталу 
Керівники структурних підрозділів обл-
держадміністрації 

архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування та архітек-
тури облдержадміністрації 

Протягом кварталу 
Відділ містобудування та архітектури обл-
держадміністрації 

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 

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

Протягом кварталу 
Департамент соціального захисту населення  
облдержадміністрації 

координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського су-
спільства; 

громадської ради при облдержадміністрації 
Протягом кварталу 
Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 

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

Протягом кварталу 
Управління культури, національностей, релігій та 
туризму  облдержадміністрації 
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обласного конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів 
щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських 
автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі 
території області 

Щомісячно 
Департамент економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури облдержадміністрації 

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

Липень-вересень  
Державний архів області 

координаційної ради з питань розвитку підприємства при облдержадміні-
страції  

Серпень 
Департамент економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури облдержадміністрації 

засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзви-
чайних ситуацій облдержадміністрації 

Вересень  
Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

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

обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати  та 
зайнятості населення 

Вересень 
Департамент соціального захисту населення  
облдержадміністрації 

7.3. Заходи інформаційно-роз’яснювального характеру з актуальних 
питань життєдіяльності області         

Протягом кварталу 
Управління інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю облдержадміністрації 

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

Протягом кварталу 
Головне управління Пенсійного фонду 
України в області 

7.5. Обласні спортивні змагання та відрядження спортсменів і тренерів 
для участі у спортивних заходах Всеукраїнського рівня 

Протягом кварталу 
Управління молоді та спорту облдержадмі-
ністрації 

7.6. Організація оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, дітей вихованців і рідних дітей дитячих будинків сімейного 
типу та прийомних і рідних дітей прийомних сімей, вихованців центру со-
ціально-психологічної реабілітації дітей “Подолянчик” та центру соціально-
психологічної реабілітації дітей “Щасливе дитинство”  

Липень, серпень 
Служба у справах дітей облдержадміністрації 

7.7. Обласне фольклорне свято “Ніч, коли папороть цвіте” 
Липень 
Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації 

7.8. Всеукраїнський фестиваль авторської пісні “Чумацький шлях” 
Липень 
Управління культури, національностей, релігій та 
туризму  облдержадміністрації 

7.9. Таборування “Табір розвитку” 
Липень 
Управління молоді та спорту облдержадмі-
ністрації 

7.10. Обласний фестиваль вуличного танцю 
Липень 
Управління молоді та спорту облдержадмі-
ністрації 

7.11. Експонування виставок архівних документів до 20-ї річниці Кон-
ституції України, 25-ї річниці Незалежності України та Дня Державного Пра-
пора України 

Липень-вересень 
Державний архів області 
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7.12. Виступи у засобах масової інформації до 25-ї річниці Незалежності 
України та Дня Державного Прапора України 

Серпень 
Державний архів області 

7.13. Х Фестиваль середньовічної культури “Стародавній Меджибіж” 
Серпень 
Управління культури, національностей, релігій та 
туризму  облдержадміністрації 

7.14. Обласний фестиваль хорів ветеранів війни та праці 
Серпень 
Управління культури, національностей, релігій та 
туризму  облдержадміністрації 

7.15. Всеукраїнська школа майстерності для творчих людей з особивими 
потребами 

Серпень 
Управління культури, національностей, релігій та 
туризму  облдержадміністрації 

7.16. Обласний конкурс юних дарувань “Кобзарики”, приурочений 25-річ-
чю незалежності України 

Серпень 
Управління культури, національностей, релігій та 
туризму  облдержадміністрації 

7.17. Фестиваль вишиванок “Вишиванки чарівна краса”, приурочений 
25-річчю незалежності України 

Серпень 
Управління культури, національностей, релігій та 
туризму  облдержадміністрації 

7.18. Обласна акція “Готуємо дітей до школи” 
Серпень 
Обласний центр соціальних служб сім’ї, 
дітей та молоді 

7.19. Семінар-тренінг “Волонтерство” 
Серпень 
Управління молоді та спорту облдержадмі-
ністрації 
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7.20. 30-та (ювілейна) сільськогосподарська виставка “Агро-Поділля 2016” 
Вересень 
Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

7.21. Урочистості з нагоди 115-річчя з часу заснування Хмельницької 
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Островського 

Вересень 
Управління культури, національностей, релігій та 
туризму  облдержадміністрації 

7.22. Заходи з нагоди Дня фізичної культури та спорту 
Вересень 
Управління молоді та спорту облдержадмі-
ністрації 

7.23. Урочистості з нагоди 85-річчя з часу заснування Хмельницького 
обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Старицького  

Вересень 
Управління культури, національностей, релігій та 
туризму  облдержадміністрації 

7.24. Обласний літературно-мистецький фестиваль “Зернослово” 
Вересень 
Управління культури, національностей, релігій та 
туризму  облдержадміністрації 

7.25. Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція “Місто 
Хмельницький в контексті історії України” до 585-ї річниці першої згадки про 
місто Плоскирів 

Вересень 
Управління культури, національностей, релігій та 
туризму  облдержадміністрації 

7.26. VII Обласний Форум бібліотекарів Хмельниччини “Розвиток бібліо-
тек заради громади” 

Вересень 
Управління культури, національностей, релігій та 
туризму  облдержадміністрації 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 
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