
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
26.12.2016 № 640/2016-р 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 
Хмельницької обласної державної адміністрації 

на І квартал 2017 року 

 

Зміст заходу 
Обґрунтування 

необхідності 
здійснення заходу 

Термін 
виконання 

Відповідальні 
виконавці 

1 2 3 4 

І. Питання для внесення на розгляд сесії обласної ради: 

Звіт про виконання програми соці-
ально-економічного розвитку Хмель-
ницької області на 2016 рік 

З метою аналізу стану 
виконання у 2016 році 
вказаної програми 

І квартал Департамент еконо-
мічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури обл-
держадміністрації 

    

Про програму розвитку малого і серед-
нього підприємництва Хмельницької 
області на 2017-2018 роки 

З метою виконання 
пункту 4 рішення сесії 
обласної ради від 
07.04.2015 року  
№19-31/2015

І квартал Департамент еконо-
мічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури обл-
держадміністрації

    

Про виконання програми розвитку 
малого і середнього підприємницт-
ва Хмельницької області на 2015-
2016 роки 

На виконання Закону 
України “Про розви-
ток та державну під-
тримку малого і се-
реднього підприєм-
ництва в Україні” 

І квартал Департамент еконо-
мічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури обл-
держадміністрації 

    

Про виконання програми науково-
технічного та інноваційного розвит-
ку Хмельницької області на 2012-
2015 роки 

Закінчення терміну дії 
програми 

І квартал Департамент еконо-
мічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури обл-
держадміністрації 

  

Про виконання Регіональної програми 
підвищення енергоефективності Хмель-
ницької області на 2011-2016 роки  

З метою інформуван-
ня про виконання 
програми 

I квартал Департамент еконо-
мічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури обл-
держадміністрації

    

Про програму підвищення енергоефек-
тивності Хмельницької області на 
2017-2021 роки 

З метою економії ви-
користання енергоре-
сурсів бюджетними 
закладами та насе-
ленням області 

І квартал Департамент еконо-
мічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури обл-
держадміністрації
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Про виконання програми фінансової 
підтримки КП “Аеропорт Хмельниць-
кий” 

З метою інформуван-
ня про виконання 
програми 

І квартал Департамент еконо-
мічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури обл-
держадміністрації

    

Про хід виконання програми розвитку 
автомобільних доріг загального кори-
стування місцевого значення Хмель-
ницької області на 2015-2018 роки за 
2016 рік 

З метою інформуван-
ня про виконання 
програми 

I квартал Департамент еконо-
мічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури обл-
держадміністрації

    

Звіт про виконання обласного бюд-
жету за 2016 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

І квартал Пенюшкевич С.А. –  
директор Департа-
менту фінансів обл-
держадміністрації 

    

Про внесення змін до обласного бюд-
жету на 2017 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України 

І квартал Пенюшкевич С.А. –  
директор Департа-
менту фінансів обл-
держадміністрації 

  

Про стан виконання обласної програ-
ми боротьби з онкологічними захво-
рюваннями на період до 2016 року 

З метою інформуван-
ня про хід виконання 
програми  

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

    

Про стан виконання  обласної цільової 
програми протидії захворювання на 
туберкульоз на 2013-2016 роки 

З метою інформуван-
ня про хід виконання 
програми  

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

  

Про виконання Програми моніторингу 
довкілля Хмельницької області на 
2011-2016 роки 

З метою зменшення 
техногенного наванта-
ження на довкілля 

І квартал Вавринчук С.М.  - 
директор Департа-
менту екології та 
природних ресурсів 
облдержадміністра-
ції 

    

Про реорганізацію Кам’янець-Поділь-
ської спеціальної загальноосвітньої шко-
ли-інтернату І-ІІІ ступенів, Антонін-
ської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату Хмельницької облас-
ної ради у навчально-реабілітаційні 
центри 

За результатами засі-
дання комісії по підве-
денню підсумків фі-
нансово-господарської 
діяльності закладів ос-
віти – об’єктів спільної 
власності територіаль-
них громад сіл, селищ, 
міст області на 2015 рік 
та перспективного пла-
ну реорганізації спеці-
альних загальноосвіт-
ніх шкіл-інтернатів 
Хмельницької облас-
ної ради 

І квартал Фасоля О.І.  –  
директор Департа-
менту освіти і науки 
облдержадміністра-
ції 
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ІІ. Питання для внесення на розгляд засідань колегії 
обласної державної адміністрації: 

Про роботу підприємств житлово-ко-
мунального господарства та 
соціальної сфери по забезпеченню 
теплом населення області 

З метою забезпечення 
сталого проходження 
опалювального сезону 

24 січня Управління житлов-
о-комунального 
господарства обл-
держадміністрації 

   

Про роботу підприємств дорожнього 
го сподарства в зимовий період 

З метою аналізу ро-
боти підприємств та 
визначення завдань 
щодо підвищення 
ефективності цієї 
роботи

24 січня Гнидюк П.І. – 
начальник служби 
автомобільних доріг 
в області 

  

Про підсумки соціально-економіч-
ного розвитку області за 2016 рік та 
основні напрями роботи на 2017 рік 

З метою аналізу стану 
соціально-економіч-
ного розвитку області, 
визначення найбільш 
актуальних питань  

28 лютого Департамент еконо-
мічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури обл-
держадміністрації 

    

Про підсумки роботи місцевих орга-
нів виконавчої влади та органів місце-
вого самоврядування області з роз-
гляду звернень громадян у 2016 році 
та завдання щодо підвищення її ефек-
тивності у 2017 році 

З метою аналізу ро-
боти органів місцевої 
влади з розгляду 
звернень громадян у 
2016 році та визна-
чення завдань щодо 
підвищення ефектив-
ності цієї роботи  у 
2017 році 

28 лютого Лопатовська Н.В. –  
начальник відділу 
роботи із звернен-
нями громадян апа-
рату облдержадмі-
ністрації 

    

Про підготовку до оздоровчої 
кампанії “Літо-2017” 

Виконання Закону 
України “Про оздо-
ровлення та відпочи-
нок дітей”, обласної 
цільової програми 
оздоровлення та від-
починку дітей на 
період до 2018 року  

28 березня Фасоля О.І. –  
директор Департа-
менту освіти і на-
уки облдержадміні-
страції 

    

Звіт про виконання обласного 
бюджету за 2016 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

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

    

Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

28 березня Пенюшкевич С.А. –  
директор Департа-
менту фінансів 
облдержадміні-
страції 
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Про план роботи обласної держав-
ної адміністрації на ІІ квартал 
2016 року 

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

28 березня Климчук В.В. –  
заступник керівни-
ка апарату – началь-
ник організаційного 
відділу апарату обл-
держадміністації 
 

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, заступни-
ки голови, керів-
ники структурних 
підрозділів обл-
держадміністрації 

    

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 
облдержадміністрації 

  

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 
самоврядування деле-
гованих повноважень 
органів виконавчої 
влади” 

Протягом 
кварталу 

Організаційний 
відділ апарату 
облдержадмі-
ністрації 

ІV. Питання для вивчення з наступним інформуванням по них в 
оперативному порядку заступників голови облдержадміністрації: 

Про проведення технічної інвента-
ризації захисних споруд цивільної 
оборони 

Згідно з планом підготов-
ки територіальної підси-
стеми ЄДС цивільного за-
хисту області на 2017 рік 

Протягом 
кварталу 

Данилюк Є.Д. –  
начальник управ-
ління з питань ци-
вільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 
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Стан шефської допомоги військо-
вим частинам Збройних Сил Украї-
ни, Національної гвардії України та 
Державної прикордонної служби 
України 

Указ Президента України 
від 11 лютого 2016 року 
№ 44/2016 “Про шефську 
допомогу військовим час-
тинам Збройних Сил Ук-
раїни, Національної гвар-
дії 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 ко-
рупції апарату обл-
держадміністрації 

   

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

З метою забезпечення 
своєчасної виплати заро-
бітної плати та недопу-
щення заборгованості 

Протягом 
кварталу 

Управління жит-
лово-комуналь-
ного господар-
ства облдерж-
адміністрації 

    

Про хід опалювального сезону в 
області в опалювальний період 
2016/2017 року 

З метою запобігання зри-
ву опалювального сезону 

Протягом 
кварталу 

Управління жит-
лово-комуналь-
ного господар-
ства облдерж-
адміністрації 

    

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

З метою вжиття заходів 
по забезпеченню розра-
хунків за спожиті енерго-
носії  

Протягом 
кварталу 

Управління жит-
лово-комуналь-
ного господар-
ства облдерж-
адміністрації

    

Про формування та затвердження 
переліків об’єктів, на які у 2017 році 
пропонується спрямувати кошти 
державного фонду регіонального роз-
витку   

Постанова Кабінету Мі-
ністрів України від 
18.03.2015 № 196 

Протягом 
кварталу 

Бригадир В.І. – 
начальник управ-
ління регіональ-
ного розвитку та 
будівництва обл-
держадміністрації 

    

Про формування та затвердження 
переліків об’єктів, що фінансуються 
у 2017 році за рахунок коштів дер-
жавного бюджету, передбачених на 
заходи соціально-економічної ком-
пенсації ризику населення, яке про-
живає на території зони спосте-
реження по Хмельницькій області   

З метою вирішення питань 
залучення коштів держав-
ного бюджету на реалізацію 
заходів соціально-еконо-
мічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на 
території зони спостере-
ження. Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
15.02.2012 року №91

Протягом 
кварталу 

Бригадир В.І. – 
начальник управ-
ління регіональ-
ного розвитку та 
будівництва обл-
держадміністрації 

    

Про запровадження вимог Інструк-
ції з діловодства в новій редакції у 
роботі з документами в окремих 
районних державних адміністраці-
ях та структурних підрозділах обл-
держадміністрації 

З метою приведення ро-
боти з документами у 
відповідність з Інструк-
цією з діловодства  

Протягом 
кварталу 

Гудловська Л.С. –  
начальник загаль-
ного відділу апа-
рату облдержадмі-
ністрації 
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Про використання та освоєння 
коштів державного фонду регіо-
нального розвитку на реалізацію 
інвестиційних проектів 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
18.03.2015 №196 

Січень Бригадир В.І. - 
начальник управ-
ління регіональ-
ного розвитку та 
будівництва обл-
держадміністрації 

    

Про стан використання коштів 
субвенцій з державного бюдже-
ту обласному бюджету на захо-
ди соціально-економічної ком-
пенсації ризику населення, яке 
проживає на території зони спо-
стереження по Хмельницькій об-
ласті 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
15.02.2012 року № 91 

Січень Бригадир В.І. - 
начальник управ-
ління регіональ-
ного розвитку та 
будівництва обл-
держадміністрації 

    

Про використання та освоєння 
коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єд-
наних територіальних громад 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
16.03.2016 року № 200 

Січень Бригадир В.І. - 
начальник управ-
ління регіональ-
ного розвитку та 
будівництва обл-
держадміністрації 

    

Про стан виконавської дисципліни 
у відділах апарату, структурних під-
розділах обласної державної адмі-
ністрації у ІV кварталі 2016 року 

З метою підвищення ви-
конавської дисципліни 
серед працівників апарату 
облдержадміністрації та її 
структурних підрозділів 

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

    

Про хід виконання окремих рішень 
Ради національної безпеки і обо-
рони України, введених у дію 
указами Президента України 

З метою аналізу виконан-
ня окремих рішень РНБО 
України, введених у дію 
указами Президента Ук-
раїни 

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

    

Про виконання райдержадміністр-
аціями і виконавчими комітетами 
міських (міст обласного значення) 
рад Закону України “Про Держав-
ний реєстр виборців” та постанов 
Центральної виборчої комісії щодо 
функціонування автоматизованої ін-
формаційно-телекомунікаційної си-
стеми “Державний реєстр виборців”

З метою забезпечення 
ефективної роботи відділів 
ведення Державного ре-
єстру виборців 

Січень 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 ос-
новних організаційних 
заходів з підготовки та 
проведення позачергових, 
проміжних, повторних 
місцевих виборів 

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

    

Про соціальний захист дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які виховуються у сі-
мейних формах виховання 

З метою популяризації 
сімейних форм 
виховання 

Січень Магур Н.І. – 
начальник служби 
у справах дітей обл-
держадміністрації 
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1 2 3 4 
Про хід виконання Програми залу-
чення інвестицій в економіку Хмель-
ницької області на 2011-2020 роки 

З метою підвищення рів-
ня інвестиційної приваб-
ливості регіону через 
створення сприятливих 
умов для залучення ефек-
тивних інвестицій в еко-
номіку області 

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

    

Про підсумки роботи установ 
культури і мистецтва області у 
2016 році 

З метою аналізу стану 
галузі та визначення 
завдань подальшого 
розвитку 

Лютий Трунова І.М. - 
начальник управ-
ління культури, 
національностей, 
релігій  та туриз-
му облдержадмі-
ністрації 

    

Про підготовку та проведення 
практичних заходів щодо безава-
рійного пропуску на водних об’єк-
тах льодоходу та весняного павод-
ку з відпрацюванням планів 
взаємодії з обласними 
спеціалізованими службами ЦЗ 

Згідно з планом підготов-
ки територіальної підси-
стеми ЄДС цивільного за-
хисту області на 2017 рік 

Лютий-
березень 

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

    

Про результати проведення комп-
лексної перевірки стану цивільної обо-
рони, цивільного захисту населення і 
територій Ізяславського району 

Згідно з планом підготов-
ки територіальної підсис-
теми ЄДС цивільного за-
хисту області на 2017 рік 

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

    

Про результати проведення комплекс-
ної перевірки стану цивільної оборони, 
цивільного захисту населення і тери-
торій Кам’янець-Подільського  району 

Згідно з планом підготов-
ки територіальної підсис-
теми ЄДС цивільного за-
хисту області на 2017 рік 

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

    

Про командно-штабне навчання ци-
вільного захисту органів управління та 
спеціалізованих служб цивільного за-
хисту населення і територій Хмель-
ницького району 

Відповідно до плану з 
підготовки територіаль-
ної підсистеми ЄДС ци-
вільного захисту області 
на 2017 рік 

Березень 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 облдерж-
адміністрації 



 8
 

1 2 3 4 

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 підроз-
ділів облдерж-
адміністрації 
 

   

 

 
 

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВІ ЗАХОДИ 
 

7.1. Організація в області заходів з нагоди: 

СІЧЕНЬ 

Нового року (01) 
Різдва Христового (07) 
Дня заповідників (11) 
Дня Соборності України (22) 
Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту (27) 
Дня пам’яті героїв Крут (29) 
Дня працівника пожежної охорони (29) 

ЛЮТИЙ 

Всесвітнього дня охорони водно-болотних угідь (2)  
Всесвітнього дня боротьби з онкологічними захворюваннями (4) 
Міжнародного дня стоматолога (9) 
Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав (15) 
Міжнародного дня дітей, хворих на рак (15) 
Дня Героїв Небесної Сотні (20) 
Міжнародного дня рідної мови (21) 

БЕРЕЗЕНЬ 

Всесвітнього дня цивільної оборони (01) 
Всесвітнього дня імунітету (01) 
Міжнародного дня письменника (03) 
Всесвітнього дня боротьби з глаукомою (06) 
Міжнародного дня боротьби за права жінок і міжнародний мир (08) 
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Дня землевпорядника (11) 
Дня захисту прав споживачів (15) 
Дня працівника податкової і митної справи України (18) 
Дня працівників житлово-комунального господарства і 
побутового обслуговування населення (19) 
Всесвітнього дня поезії (21) 
Міжнародного дня людини з синдромом Дауна (21) 
Всесвітнього дня водних ресурсів (22) 
Всеукраїнського дня працівників культури і аматорів народного 
мистецтва (23)  
Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз (24) 
Дня Служби безпеки України (25) 
Дня визволення міста Хмельницького від німецько-фашистських 
загарбників (25) 
Дня Національної гвардії України (26) 
Міжнародного дня театру (27) 
Дня нефролога (27) 

 

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 

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

Протягом кварталу 

Департамент соціального захисту населен-
ня облдержадміністрації 

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

Протягом кварталу 

Державний архів області 
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комісії обласної державної адміністрації по попередньому розгляду про-
позицій щодо відзначення державними нагородами України 

Протягом кварталу, у разі потреби 

Відділ з питань персоналу та нагрод апарату 
облдержадміністрації 

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

Протягом кварталу    

Управління культури, національностей, ре-
лігій та туризму облдержадміністрації 

комісії з питань нагородження педагогічних працівників відзнаками 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

Щомісячно     

Департамент освіти і науки облдержадмі-
ністрації 

установчих зборів з формування нового складу громадської ради при 
облдержадміністрації  

Січень-лютий  

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміні-
страції 

комісії по присудженню персональних стипендій для обдарованих дітей, 
творчої молоді та провідних митців області 

Лютий     

Управління культури, національностей, ре-
лігій та туризму облдержадміністрації 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуа-
цій облдержадміністрації 

Лютий 

Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

координаційної ради з питань розвитку підприємництва при облдерж-
адміністрації 

Березень 

Департамент економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури облдержадміністрації 
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координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності демографічного 
розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми 

Березень 

Департамент соціального захисту населе-
ння облдержадміністрації  

ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації    

Березень 

Департамент освіти і науки облдержадмі-
ністрації 

7.3. Інші заходи 

заходи інформаційно-роз’яснювального характеру з актуальних питань 
життєдіяльності області 

Протягом кварталу 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадмі-
ністрації 

обласні спортивні змагання й відрядження спортсменів та тренерів для 
участі у спортивних заходах на всеукраїнському рівні 

Протягом кварталу 

Управління молоді та спорту облдерж-
адміністрації 

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 
роз’яснювальних матеріалів у засобах масової інформації з питань пенсійного 
законодавства 

Протягом кварталу 
Головне управління Пенсійного фонду 
України в області 

виступи у засобах масової інформації до Дня Соборності України, до 
100-річчя створення Центральної Ради 

Протягом кварталу 

Державний архів області 

проведення акції до Дня Соборності України 

Січень 

Управління молоді та спорту облдерж-
адміністрації 
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заходи з нагоди відзначення Дня Соборності України 

Січень
Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації

ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

Січень-лютий 

Департамент освіти і науки облдержадмі-
ністрації 

вручення обласних стипендій обдарованій молоді та провідним митцям 
Лютий

Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації

експонування виставок архівних документів до:  

Дня Соборності України;  

100-річчя Української революції; 

150-річчя з часу заснування Маріїнської гімназії у м. Кам’янець-Поділь-
ський 

Березень 

Державний архів області 

заключний етап VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнів-
ської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

Березень 

Департамент освіти і науки облдержадмі-
ністрації 

заходи до дня народження Т.Г.Шевченка 

Березень

Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


