
 
 
 
 
Про внесення змін до розпоряд-
ження голови обласної держав-
ної адміністрації від 29.06.2016 
№ 272/2016-р 

 
 

На підставі статей 6, 39, 45 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, пунктів 3.3, 3.7 регламенту Хмельницької обласної державної 
адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації від 30.04.2014 № 155/2014-р: 

Внести зміни до плану роботи Хмельницької обласної державної адмі-
ністрації на ІІІ квартал 2016 року, затвердженого розпорядженням голови 
обласної державної адміністрації від 29.06.2016 № 272/2016-р, виклавши 
розділ ІІ у новій редакції: 

Зміст заходу 
Обґрунтування 

необхідності здійснення 
заходу 

Термін 
виконан

ня 

Відповідальні 
виконавці 

1 2 3 4 

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

Про підсумки соціально-економіч-
ного розвитку області за перше пів-
річчя 2016 року 

Вимоги Закону України 
”Про місцеві державні 
адміністрації” 

26 липня Департамент еконо-
мічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації 

    

Про соціальний захист учасників 
антитерористичної операції 

З метою вжиття 
додаткових заходів щодо 
соціального захисту 
учасників АТО 

26 липня 
 

Лукомська С.І. – 
директор Департа-
менту соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації 
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1 2 3 4 
Про стан підготовки навчальних 
закладів до нового 2016/2017 
навчального року   

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

26 липня Фасоля О.І. –  
директор Департа-
менту освіти і науки 
облдержадміністрації 

    

Про виконання доручень голови 
обласної державної адміністрації за 
підсумками попередніх засідань 
колегії облдержадміністрації 

З метою підвищення 
виконавської дисципліни 

26 липня Матковський Г.В. –
начальник відділу 
контролю апарату 
облдержадміністрації 

    

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 
облдержадміністрації від 
27.04.2016 №202/2016-р 

19 серпня Ялоха І.С. – 
начальник управ-
ління житлово-кому-
нального господар-
ства облдержадмі-
ністрації 

    

Про роботу окремих районних 
державних адміністрацій та 
виконавчих комітетів міських (міст 
обласного значення ) рад  по 
легалізації зайнятості та заробітної 
плати 

З метою підвищення 
ефективності роботи 
органів виконавчої влади 
та місцевого 
самоврядування з питань  
легалізації зайнятості та 
заробітної плати 

19 серпня Лукомська С.І. – 
директор Департа-
менту соціального 
захисту населення 
облдержадмі-
ністрації 

    

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

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

19 серпня Матковський Г.В. –
начальник відділу 
контролю апарату 
облдержадміністра-
ції 

    

Про виконання доручень голови 
обласної державної адміністрації за 
підсумками попередніх засідань 
колегій облдержадміністрації 

З метою підвищення 
виконавської дисципліни 

19 серпня Матковський Г.В. –
начальник відділу 
контролю апарату 
облдержадміністра-
ції 

    

Про стан здійснення заходів з роз-
витку сільських територій  

З метою покращення со-
ціального стану сільського 
населення та збільшення 
виробництва сільсько-
господарської продукції 

27 вересня Будзінський В.Б. – 
директор 
Департаменту 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміні-
страції 

    

Про стан пенсійного страхування в 
області 

З метою забезпечення 
конституційного права 
громадян на пенсію 

27 вересня Заярнюк О.С. – 
начальник 
головного 
управління Пенсій-
ного фонду України 
в області 
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1 2 3 4 
Про стан забезпечення пріоритетного 
права дитини на сімейне виховання, 
розвитку сімейних форм виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування  

З метою виконання Указу 
Президента України “Про 
питання 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 виконання доручень голови 
обласної державної адміністрації за 
підсумками попередніх засідань 
колегій облдержадміністрації 

З метою підвищення 
виконавської дисципліни 

27 вересня Матковський Г.В. –  
начальник відділу 
контролю апарату 
облдержадміністра-
ції 

    

Про план роботи обласної державної 
адміністрації на ІV квартал 2016 року 

З метою колективного 
обговорення та 
узгодження основних 
напрямів діяльності 
облдержадміністрації 

27 вересня Климчук В.В. –  
заступник керівника 
апарату – начальник 
організаційного від-
ділу апарату обл-
держадміністрації 

 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


