
Додаток 2 
до плану роботи обласної державної 
адміністрації на ІV 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 області з питань веден-
ня реєстру  

Протягом кварталу 

Відділ адміністрування Державного реєст-
ру виборців апарату облдержадміністрації 

Полонській райдержадміністрації щодо поліпшення роботи підпри-
ємств промисловості  

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 та доручен-
нями 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 орга-
нами, оборонної  роботи, запобігання та ви-
явлення корупції апарату облдержадміністрації 
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райдержадміністраціям щодо організації роботи зі зверненнями грома-
дян (за окремим графіком) 

Протягом кварталу 

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату 
облдержадміністрації 

промисловим підприємствам з питань виробництва та покращення 
якості, розширення асортименту харчової промисловості 

Протягом кварталу 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння статусу 
суб’єктам племінної справи у тваринництві 

Протягом кварталу 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

Городоцькому, Чемеровецькому, Теофіпольському районним, Кам’я-
нець-Подільському, Старокостянтинівському міському центрам соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді щодо організації роботи по здійсненню со-
ціального супроводу сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих об-
ставинах 

Протягом кварталу 

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

юридичним секторам апаратів райдержадміністрацій та структурним під-
розділам облдержадміністрації з питань правового забезпечення (за окремим 
графіком) 

Протягом кварталу 

Юридичний відділ апарату облдержадмі-
ністрації 

діловодним службам райдержадміністраціям, структурним підрозділам 
облдержадміністрації з питань організації роботи з документами 

Протягом кварталу 

Загальний відділ апарату облдержадміні-
страції 

відділу культури Хмельницької райдержадміністрації з питань дотри-
мання законодавства у сфері бібліотечної справи; 

відділу культури Старокостянтинівської райдержадміністрації з питань 
дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини бібліотеч-
ної справи 

Жовтень 

Управління культури, національностей,  релі-
гій та туризму облдержадміністрації 
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керівникам опорних загальноосвітніх навчальних закладів області з 
питань нормативно-правового забезпечення та організації навчального про-
цесу у 2016/2017 навчальному році  

Жовтень 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

центру соціально-психологічної реабілітації дітей “Щасливе дитин-
ство” з питань соціально-правового захисту та організації профілактичної і 
корекційно-виховної роботи 

Листопад  

Служба у справах дітей  облдержадміністрації 

2. Проведення семінарів, нарад: 

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 
профілактику негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі  

Протягом кварталу 

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

рада директорів професійно-технічних навчальних закладів  
Протягом кварталу 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

тематичний короткостроковий семінар з працівниками структурних 
підрозділів облдержадміністрації, які відповідають за роботу з документами 

Вересень 

Загальний відділ апарату облдержадміні-
страції 

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

Жовтень 

Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

навчання для кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опіку-
нів, піклувальників, усиновителів 

Жовтень 

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 
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семінар завідуючих науково-методичними відділами централізованих 
бібліотечних систем, центральних районних та міських бібліотек “Методична 
служба у вирішенні завдань, що стоять перед бібліотечними закладами в 
умовах реформування місцевого самоврядування”; 

семінар викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладів по класу духових та ударних інструментів “Сучасні організаційно-
методичні засоби роботи викладачів у класах духових та ударних інстру-
ментів ПСМНЗ” 

Жовтень 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації 

нарада-семінар з начальниками та головними зоотехніками управлінь 
агропромислового розвитку райдержадміністрацій з питань своєчасної підго-
товки тваринницьких ферм до роботи в зимово-стійловий період 

Жовтень 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

підвищення кваліфікації прийомних батьків, батьків-вихователів, які 
функціонують більше 2-х років; 

нарада з директорами районних, міських, селищних центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального обслуговування про 
діяльність системи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у 
світлі адміністративно-територіальної реформи   

Листопад 

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

семінар-нарада із спеціалістами (методистами) дошкільної освіти управ-
лінь (відділів) освіти щодо надання додаткових освітніх послуг у дошкіль-
ному навчальному закладі 

Листопад 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

семінар викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладів по класу фортепіано, концертмейстери “Шляхи удосконалення 
змісту і форм роботи з учнями в класах фортепіано початкових спеціалі-
зованих мистецьких навчальних закладів” 

Листопад 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації 
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нарада-семінар з природокористувачами щодо отримання документів 
дозвільного характеру 

Листопад 

Департамент екології та природних ресур-
сів облдержадміністрації 

семінар-нарада з начальниками управлінь та відділів містобудування та 
архітектури райдержадміністрацій і виконавчих комітетів міських (міст об-
ласного значення) рад  

Грудень 

Відділ містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 

семінар-навчання з головними агрономами управлінь агропромисло-
вого розвитку райдержадміністрацій та спеціалістами сільськогосподарських 
підприємств Хмельницької області з питань ефективної організації галузі 
рослинництва  

Грудень 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 


