
Додаток 2 
до плану роботи обласної державної 
адміністрації на ІІІ 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  

Протягом кварталу 
Відділ адміністрування Державного реєст-
ру виборців апарату облдержадміністрації 

Городоцькій, Шепетівській, Ярмолинецькій райдержадміністраціям та 
виконкому Шепетівської міської ради щодо поліпшення роботи підприємств 
промисловості зазначених регіонів 

Протягом кварталу 
Департамент економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури 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 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 органами, 
оборонної  роботи, запобігання та виявлення 
корупції апарату облдержадміністрації 



 2 

райдержадміністраціям щодо організації роботи зі зверненнями грома-
дян (за окремим графіком) 

Протягом кварталу 
Відділ роботи із зверненнями громадян апарату 
облдержадміністрації 

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

Протягом кварталу 
Загальний відділ апарату облдержадміні-
страції 

Віньковецькій, Ярмолинецькій райдержадміністраціям з питань мобіліза-
ційної підготовки   

Протягом кварталу 
Сектор мобілізаційної роботи апарату 
облдержадміністрації 

Віньковецькому, Ізяславському, Красилівському, Славутському район-
ним, Старокостянтинівському міському центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді щодо організації роботи по здійсненню соціального су-
проводу сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах 

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

структурним підрозділам з питань архітектури та містобудування Вінь-
ковецької, Городоцької та Ярмолинецької районних державних адміністрацій   

Протягом кварталу 
Відділ містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 

юридичним секторам апаратів райдержадміністрацій та міськвиконкомів 
з питань правового забезпечення (за окремим графіком) 

Протягом кварталу 
Юридичний відділ апарату облдержадмі-
ністрації 

відділу культури Віньковецької райдержадміністрації з питань дотри-
мання законодавства у сфері національностей і релігій та з питань дотри-
мання законодавства у сфері охорони культурної спадщини 

Липень  
Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації 
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2. Проведення семінарів, нарад: 
навчання для кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, опі-

кунів та піклувальників; 
виїзди обласного мобільного консультаційного пункту соціальної ро-

боти в дитячі оздоровчі заклади (за окремим графіком); 
навчально-практичні семінари-тренінги для директорів та спеціалістів 

районних, міських, селищних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, фахівців із соціальної роботи, діяльність яких спрямовано на про-
філактику негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі 

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

нарада з директорами районних, міських, селищних центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального обслуговування з 
питань підвищення ефективності здійснення соціальної роботи з прийомни-
ми сім’ями, дитячими будинками сімейного типу, опікунами, піклувальни-
ками, особами з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання   

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

семінар-нарада з начальниками спеціально уповноважених органів 
містобудування та архітектури райдержадміністрацій і виконавчих комітетів 
міських (міст обласного значення) рад з нагоди Дня архітектури України  

Липень 
Відділ містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 

нарада з начальниками управлінь, відділів (секторів) з питань цивіль-
ного захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських 
(міст обласного значення) рад з підведення підсумків роботи у ІІ кварталі 
2016 року та визначення завдань на ІІІ квартал 2016 року 

Липень 
Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

нарада із спеціалістами відділів, управлінь освіти райдержадміністра-
цій, міських (міст обласного значення) рад, керівниками загальноосвітніх 
навчальних закладів обласного підпорядкування щодо особливостей органі-
зації навчально-виховного процесу у 2016/2017 навчальному році; 

нарада із методистами, спеціалістами з питань дошкільної освіти від-
ділів/управлінь освіти райдержадміністрацій, міських (міст обласного зна-
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чення) рад щодо пріоритетних напрямів розвитку дошкільної освіти в області 
у 2016/2017 навчальному році; 

нарада із заступниками директорів з навчально-виробничої роботи що-
до особливостей організації навчального процесу у 2016/2017 навчальному 
році 

Серпень 
Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

науково-практична конференція з начальниками і головними агроно-
мами управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій з питань 
організації та проведення посіву озимих культур під урожай 2017 року на 
базі кращого району області за показниками збирання зернових культур 

Серпень 
Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

семінар режисерів масових заходів “Особливості режисури масових 
заходів. Роль режисера в організації масових свят та театралізованих ви-
довищ” 

Вересень 
Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації 

нарада-семінар з начальниками і головними агрономами управлінь 
агропромислового розвитку райдержадміністрацій з питань проведення осін-
нього комплексу робіт; 

нарада-семінар з начальниками і головними зоотехніками управлінь 
агропромислового розвитку райдержадміністрацій з питань підготовки галузі 
тваринництва до зимово-стійлового періоду та заготівлі силосу. 

Вересень 
Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

нарада-семінар з природокористувачами щодо отримання документів 
дозвільного характеру 

Вересень 
Департамент екології та природних ресур-
сів облдержадміністрації 
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