
Додаток 2 
до плану роботи обласної державної 
адміністрації на І квартал 2017 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, секторам та відповідальним працівникам райдержадміністра-
цій, структурних підрозділів облдержадміністрації з питань управління 
персоналом, визначених актами і дорученнями Президента України 

Протягом кварталу 

Відділ з питань персоналу та нагород апа-
рату облдержадміністрації 

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 

райдержадміністраціям, департаментам економічного розвитку, проми-
словості та інфраструктури, освіти і науки облдержадміністрації щодо 
організації роботи зі зверненнями громадян (за окремим графіком) 

Протягом кварталу 

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату 
облдержадміністрації 

керівникам діловодних служб апаратів райдержадміністрацій, струк-
турних підрозділів облдержадміністрації з питань організації роботи з 
документами 

Протягом кварталу 

Загальний відділ апарату облдержадміні-
страції 
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відділам ведення Державного реєстру виборців області з питань ве-
дення реєстру  

Протягом кварталу 

Відділ адміністрування Державного реєст-
ру виборців апарату облдержадміністрації 

Віньковецькому, Красилівському районним, Шепетівському, Старокос-
тянтинівському міським центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
щодо організації роботи по здійсненню соціального супроводу сімей та осіб, 
які опинилися у складних життєвих обставинах 

Протягом кварталу 

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

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

Протягом кварталу 

Юридичний відділ апарату облдержадмі-
ністрації 

структурним підрозділам з питань архітектури та містобудування Ду-
наєвецької, Новоушицької та Кам’янець-Подільської райдержадміністрацій 

Протягом кварталу 

Відділ містобудування та архітектури обл-
держадміністрації 

керівникам загальноосвітніх навчальних закладів області з питань ство-
рення та функціонування опорних шкіл 

Січень-лютий 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

відділу культури Чемеровецької райдержадміністрації з питань дотри-
мання законодавства у сфері бібліотечної та клубної справи 

Лютий 

Управління культури, національностей, релі-
гій та туризму облдержадміністрації 

управлінню культури та туризму Хмельницької міської ради з питань  
дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини  

Березень 

Управління культури, національностей, релі-
гій та туризму облдержадміністрації 
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центру соціально-психологічної реабілітації дітей “Подолянчик” з пи-
тань соціально-правового захисту та організації профілактичної і корекційно-
виховної роботи 

Березень  

Служба у справах дітей  облдержадміністрації 

2. Проведення семінарів, нарад: 

підвищення кваліфікації новопризначених спеціалістів центрів соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді, новопризначених фахівців із соціальної 
роботи об’єднаних територіальних громад: “Здійснення соціальної роботи з 
різними категоріями сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих 
обставинах”; 

підвищення кваліфікації прийомних батьків, батьків-вихователів дитя-
чих будинків сімейного типу, які функціонують більше 2-х років; 

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

Протягом кварталу 

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

нарада з керівниками громадських організацій спортивного спрямуван-
ня, щодо визначення основних напрямків роботи у 2017 році 

Протягом кварталу 

Управління молоді та спорту облдержадміні-
страції 

нарада з начальниками цивільного захисту міст та районів області, на-
чальниками обласних спеціалізованих служб цивільного захисту, начальни-
ками управлінь, відділів (секторів) з питань цивільного захисту населення 
виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад та райдерж-
адміністрацій з підведення підсумків роботи у 2016 року та визначення 
завдань на 2017 рік 

Січень 

Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

семінар-нарада з головними бухгалтерами управлінь (відділів) агро-
промислового розвитку райдержадміністрацій з питань обліку, оподатку-
вання, складання та подання фінансової та статистичної звітності за 2016 рік 
за участю керівників та спеціалістів Головного управління державного 
казначейства України в області, Головного управління статистики в області 
та Головного управління ДФС в області 

Січень 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 
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нарада з питань розвитку дошкільної освіти із спеціалістами (мето-
дистами) дошкільної освіти відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, 
міських (міст обласного значення) рад, об’єднаних територіальних громад; 

нарада з директорами професійно-технічних навчальних закладів тери-
торіальних громад; 

семінар зі спеціалістами відділів управлінь освіти, керівниками 
закладів освіти обласного підпорядкування з питань проведення атестації 
педагогічних працівників  

Лютий 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

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 2016 ро-
ці, стратегічні завдання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
на 2017 рік   

Лютий 

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

семінар викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладів по класу баяна, акордеона “Проблеми та перспективи розвитку 
класів баяна, акордеона ПСМНЗ”; 

семінар викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладів  по класу струнно-смичкових інструментів “Інноваційні підходи до 
проблем здійснення навчально-виховного процесу у класах струнно-смич-
кових інструментів перспективи ПСМНЗ” 

Лютий 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації 

нарада-семінар з природокористувачами щодо отримання документів 
дозвільного характеру 

Лютий 

Департамент екології та природних ресур-
сів облдержадміністрації 

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

Лютий 

Відділ містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 
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семінар директорів сільських будинків культури, завідуючих сільськи-
ми клубами об’єднаних територіальних громад “Заклад культури як центр 
організації культурно-масової та дозвіллєвої роботи з громадою” 

Березень 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації 

нарада-семінар з начальниками та головними агрономами управлінь 
(відділів) агропромислового розвитку райдержадміністрацій з питань підго-
товки до проведення комплексу весняно-польових робіт у 2017 році 

Березень 

Департамент агропромислового розвитку обл-
держадміністрації 

нарада зі спеціалістами освіти відділів (управлінь) освіти райдержадмі-
ністрацій, міських (міст обласного значення) рад, об’єднаних територіальних 
громад, керівниками загальноосвітніх навчальних закладів обласного підпо-
рядкування щодо організації завершення 2016/2017 навчального року 

Березень 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 


