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ПЛАН РОБОТИ 
Хмельницької обласної державної адміністрації 

на 2017 рік 
 

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 економіч-
ного розвитку, проми-
словості та інфраструк-
тури облдержадміні-
страції 

    

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

Закінчення терміну дії 
програми 

І квартал Департамент економіч-
ного розвитку, проми-
словості та інфраструк-
тури облдержадміні-
страції 

  

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 економіч-
ного розвитку, проми-
словості та інфраструк-
тури облдержадміні-
страції 

    

Про виконання програми розвит-
ку малого і середнього підпри-
ємництва Хмельницької області 
на 2015-2016 роки 

На виконання Закону 
України “Про розви-
ток та державну під-
тримку малого і серед-
нього підприємництва 
в Україні” 

І квартал Департамент економіч-
ного розвитку, проми-
словості та інфраструк-
тури облдержадміні-
страції 

    

Про виконання Регіональної про-
грами підвищення енергоефектив-
ності Хмельницької області на 
2011-2016 роки  

З метою інформуван-
ня про виконання 
програми 

I квартал Департамент економіч-
ного розвитку, проми-
словості та інфраструк-
тури облдержадміні-
страції 

    

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

З метою економії ви-
користання енергоре-
сурсів бюджетними 
закладами та населен-
ням області 

І квартал Департамент економіч-
ного розвитку, проми-
словості та інфраструк-
тури облдержадміні-
страції 
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1 2 3 4 
Про виконання програми фінансової 
підтримки КП “Аеропорт Хмель-
ницький” 

З метою інформуван-
ня про виконання про-
грами 

І квартал Департамент економіч-
ного розвитку, проми-
словості та інфраструк-
тури облдержадміні-
страції 

    

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 економіч-
ного розвитку, проми-
словості та інфраструк-
тури облдержадміні-
страції 

    

Звіт про виконання обласного бюд-
жету за 2016 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

І квартал Пенюшкевич С.А. –  
директор Департаменту 
фінансів облдержадмі-
ністрації 

    

Про внесення змін до обласного бюд-
жету на 2017 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України 

І квартал Пенюшкевич С.А. – 
директор Департаменту 
фінансів облдержадмі-
ністрації 

  

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 Департаменту 
охорони здоров’я обл-
держадміністрації 

    

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 Департаменту 
охорони здоров’я обл-
держадміністрації 

  

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 Департаменту 
екології та природних 
ресурсів облдержадміні-
страції 

    

Про підсумки проведення заходів про-
грами подальшого вдосконалення со-
ціальної роботи центрами соціальних 
служб для сім’ї,  дітей та молоді у Хмель-
ницькій області на 2013-2017 роки 

З метою виконання 
програми подальшого 
вдосконалення соці-
альної роботи центра-
ми соціальних служб 
для сім’ї, дітей та мо-
лоді у Хмельницькій 
області на 2013-
2017 роки 

І квартал Власюк Т.М. –  
директор обласного 
центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та 
молоді 
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1 2 3 4 
Про реорганізацію Кам’янець-Поділь-
ської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів, Анто-
нінської 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 спеціаль-
них загальноосвітніх 
шкіл-інтернатів Хмель-
ницької обласної ради 

І квартал Фасоля О.І.  –  
директор Департаменту  
освіти і науки облдерж-
адміністрації 

  

Про затвердження Регіональної про-
грами створення містобудівного ка-
дастру Хмельницької області на 2017-
2019 роки 

З метою створення 
містобудівного ка-
дастру Хмельницької 
області 

ІІ квартал Дунаєвська І.М. – 
начальник відділу місто-
будування та архітекту-
ри облдержадміністрації 

    

Про виконання у 2016 році обласної 
програми забезпечення безперешкод-
ного доступу людей з обмеженими 
фізичними можливостями та інших 
маломобільних груп населення до 
об’єктів житлового та громадського 
призначення на 2012-2017 роки 

З метою інформуван-
ня про хід виконання 
програми 

ІІ квартал Лукомська С.І. – 
директор Департаменту 
соціального захисту на-
селення облдержадміні-
страції 

  

Про виконання у 2016 році обласної 
комплексної програми соціального 
захисту населення на 2016-2020 роки 

З метою інформуван-
ня про хід виконання 
програми 

ІІ квартал 
 

Лукомська С.І. – 
директор Департаменту 
соціального захисту на-
селення облдержадміні-
страції 

    

Про виконання у 2016 році Програми 
зайнятості населення Хмельницької 
області на період до 2017 року 

З метою інформуван-
ня про хід виконання 
програми 

ІІ квартал Лукомська С.І. – 
директор Департаменту 
соціального захисту на-
селення облдержадміні-
страції 

    

Про хід виконання обласної соціальної 
програми підтримки сім'ї, запобігання 
та протидії домашньому насильству на 
період до 2020 року 

З метою інформуван-
ня про хід виконання 
програми 

ІІ квартал Лукомська С.І. – 
директор Департаменту 
соціального захисту на-
селення облдержадміні-
страції 

    

Про хід виконання завдань і заходів 
Програми будівництва (придбання) до-
ступного житла у Хмельницькій об-
ласті на 2010-2017 роки 

З метою інформуван-
ня про хід виконання 
програми 

ІІ квартал Бригадир В.І. – 
начальник управління 
регіонального розвитку 
та будівництва облдерж-
адміністрації 
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1 2 3 4 
Про створення та утримання спеціаль-
ної адміністрації  регіонального ланд-
шафтного парку “Мальованка” 

З метою охорони та 
збереження навколиш-
нього природного се-
редовища  

ІІ квартал Вавринчук С.М. – 
директор Департаменту 
екології та природних 
ресурсів облдержадміні-
страції 

    

Про внесення змін до обласного бюд-
жету на 2017 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України 

ІІІ квартал Пенюшкевич С.А. – 
директор Департаменту 
фінансів облдержадмі-
ністрації 

    

Звіт про виконання програми соці-
ально-економічного розвитку Хмель-
ницької області на 2017 рік у І півріччі 
2017 року 

З метою аналізу стану 
виконання у І півріччі 
2017 року вказаної 
програми 

ІІІ квартал Департамент економіч-
ного розвитку, проми-
словості та інфраструк-
тури облдержадміні-
страції 

    

Про зміну меж території та об’єктів 
природно-заповідного фонду області 

З метою охорони та 
збереження навколиш-
нього природного се-
редовища 

ІІІ квартал Вавринчук С.М. – 
директор Департаменту 
екології та природних 
ресурсів облдержадміні-
страції 

    

Про внесення змін до проекту пер-
спективного плану формування 
територій громад Хмельницької 
області 

З метою доопрацю-
вання перспектив-
ного плану форму-
вання територій 
громад області 

ІІІ квартал Бригадир В.І. – 
начальник управління 
регіонального розвитку 
та будівництва обл-
держадміністрації 

    

Про хід виконання обласної цільо-
вої соціальної програми оздоров-
лення і відпочинку дітей на період 
до 2018 року 

З метою надання 
якісних послуг з 
оздоровлення та 
відпочинку  

IV квартал Фасоля О.І. –  
директор Департамен-
ту освіти і науки обл-
держадміністрації 

  

Про проект обласного бюджету на 
2018 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

IV квартал Пенюшкевич С.А. –  
директор Департамен-
ту фінансів облдерж-
адміністрації 

    

Про обласну програму надання со-
ціальних послуг центрами соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді, 
державними соціальними заклада-
ми на 2018-2023 роки 

Закон України “Про 
соціальну роботу з 
сім’ями, дітьми та 
молоддю” 

IV квартал Власюк Т.М. –  
директор обласного 
центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей 
та молоді 

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

І квартал 
Про роботу підприємств житлово-ко-
мунального господарства та соціаль-
ної сфери по забезпеченню теплом 
населення області  

З метою забезпечення 
сталого проходження 
опалювального 
сезону 

24 січня Управління житлово-
комунального госпо-
дарства облдержадмі-
ністрації 
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1 2 3 4 
Про роботу підприємств дорожнього 
господарства 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 облас-
ті, визначення най-
більш актуальних 
питань  

28 лютого Департамент економіч-
ного розвитку, проми-
словості та інфраструк-
тури облдержадміні-
страції 

    

Про підсумки роботи місцевих орга-
нів виконавчої влади та органів міс-
цевого 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 її ефек-
тивності у 2017 році 

28 лютого Лопатовська Н.В. –  
начальник відділу 
роботи із зверненнями 
громадян апарату обл-
держадміністрації 

    

Про підготовку до оздоровчої кампанії 
“Літо-2017” 

Виконання Закону 
України “Про оздо-
ровлення та відпочи-
нок дітей”, Обласної 
цільової програми оз-
доровлення та відпо-
чинку дітей на період 
до 2018 року   

28 березня Фасоля О.І. –  
директор Департамен-
ту освіти і науки обл-
держадміністрації 

    

Звіт про виконання обласного бюд-
жету за 2016 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

28 березня Пенюшкевич С.А. –  
директор Департамен-
ту фінансів облдерж-
адміністрації 

    

Про внесення змін до обласного бюд-
жету на 2017 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

28 березня Пенюшкевич С.А. –  
директор Департамен-
ту фінансів облдерж-
адміністрації 

  

Про план роботи обласної державної 
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 керівника 
апарату – начальник 
організаційного відділу 
апарату облдержадмі-
ністрації 
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ІІ квартал 

Про підсумки проходження опалю-
вального сезону 2016/2017 року та 
організацію підготовки об’єктів жит-
лово-комунального господарства та 
соціальної сфери до роботи в зимовий 
період  2017/2018 року 

З метою підведення 
підсумків та аналізу 
стану проходження 
опалювального се-
зону 2016/2017 року 
та підготовки до опа-
лювального сезону 
2017/2018 року 

25 квітня Управління житлово-
комунального госпо-
дарства облдержадмі-
ністрації 

  

Про стан здійснення соціальної ро-
боти центрами соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді  

З метою аналізу ста-
ну соціальної роботи 
центрами соціальних 
служб для сім’ї, дітей 
та молоді в області, 
визначення завдань 
щодо підвищення її 
ефективності  

25 квітня Власюк Т.М. – 
директор обласного 
центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей 
та молоді 

    

Про стан забезпечення підготовки ква-
ліфікованих робітників та фахівців у 
професійно-технічних та вищих нав-
чальних закладах області відповідно 
до вимог ринку праці 

З метою аналізу по-
тенціалу навчальних 
закладів області та 
створення конкурен-
тоспроможного рин-
ку праці 

23 травня Фасоля О.І. –  
директор Департамен-
ту  освіти і науки обл-
держадміністрації 

    

Про стан підготовки підприємств 
агропромислового комплексу Хмель-
ницької області до збирання зернових 
культур у 2017 році 

З метою підготовки 
та успішного прове-
дення комплексу 
збиральних робіт 

23 травня Департамент агропро-
мислового розвитку 
облдержадміністрації 

    

Про стан дотримання свободи слова в 
області 

З метою виконання 
доручення Прем’єр-
міністра України від 
26.07.2010 року 
№ 45858/0/1-10 

23 травня Михайлова І.Г. –  
начальник управління 
інформаційної діяль-
ності та комунікацій з 
громадськістю обл-
держадміністрації 

    

Про роботу бібліотек області в умовах 
децентралізації: виклики і перспек-
тиви розвитку 

Діяльність бібліотек в 
умовах об’єднання 
територіальних гро-
мад 

27 червня Трунова І.М. – 
начальник управління 
культури, національ-
ностей та релігій обл-
держадміністрації 

  

Про реалізацію державної молодіжної 
політики в області 

З метою аналізу про-
веденої роботи з мо-
лоддю 

27 червня Управління молоді та 
спорту облдержадміні-
страції 

    

Про план роботи обласної державної 
адміністрації на ІІІ квартал 2016 року 

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

27 червня Климчук В.В. –  
заступник керівника 
апарату – начальник 
організаційного відділу 
апарату облдержадміні-
страції 
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ІІІ квартал 

Про підсумки соціально-економіч-
ного розвитку області за І півріччя 
2017 року 

З метою аналізу ста-
ну соціально-еконо-
мічного розвитку 
області, визначення 
найбільш актуаль-
них питань

25 липня Департамент економіч-
ного розвитку, проми-
словості та інфраструк-
тури облдержадміні-
страції 

    

Про стан підготовки навчальних за-
кладів до нового 2017/2018 навчаль-
ного року 

З метою проведення 
аналізу стану підго-
товки матеріально-
технічної бази закла-
дів освіти до нового 
навчального року 

25 липня Фасоля О.І. –  
директор Департамен-
ту освіти і науки обл-
держадміністрації 

  

Про хід виконання завдань з під-
готовки житлово-комунального го-
сподарства та соціальної сфери 
області до роботи в зимовий період  
2017/2018 року 

З метою усунення не-
доліків та належної 
підготовки підпри-
ємств галузі до робо-
ти в осінньо-зимовий 
період 2017/2018 ро-
ків 

22 серпня Управління житлово-
комунального госпо-
дарства облдержадмі-
ністрації 

    

Про стан поводження з твердими по-
бутовими відходами в області 

З метою охорони та 
збереження навко-
лишнього природного 
середовища  

22 серпня Вавринчук С.М. – 
директор Департаменту 
екології та природних 
ресурсів облдержадміні-
страції 

    

Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

26 вересня Пенюшкевич С.А. –  
директор Департамен-
ту фінансів облдерж-
адміністрації 

    

Про впровадження нових техноло-
гічних форм та методів у свинарстві, 
їх вплив на розвиток галузі 

З метою збільшення 
виробництва продук-
ції свинарства в об-
ласті  

26 вересня Департамент агропро-
мислового розвитку 
облдержадміністрації 

    

Про стан функціонування аптечної 
мережі в області та реалізації пілотних 
проектів з відшкодування вартості лі-
карських засобів для лікування окре-
мих захворювань 

З метою поліпшення 
забезпечення лікар-
ськими засобами на-
селення області 

26 вересня Цуглевич Я.М. –  
директор Департамен-
ту охорони здоров’я 
облдержадміністрації  

  

Про стан забезпечення пріоритет-
ного права дитини на сімейне ви-
ховання, розвитку сімейних форм 
виховання дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування  

З метою виконання 
Указу Президента 
України “Про питан-
ня щодо забезпечен-
ня реалізації прав 
дітей в Україні” від 
16.12.2011 року 
№ 1163/2011 

26 вересня Магур Н. І. –  
начальник служби у 
справах дітей облдерж-
адміністрації 
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Про план роботи обласної держав-
ної адміністрації на ІV квартал 
2016 року 

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

26 вересня Климчук В.В. –  
заступник керівника 
апарату – начальник 
організаційного відділу 
апарату облдержадмі-
ністрації 
 

ІV квартал 

Про підсумки соціально-економіч-
ного розвитку області за 9 місяців 
2017 року 

З метою аналізу ста-
ну соціально-еконо-
мічного розвитку 
області, визначення 
найбільш актуаль-
них питань  

24 жовтня Департамент економіч-
ного розвитку, проми-
словості та інфраструк-
тури облдержадміні-
страції 

    

Про стан освоєння у 2017 році коштів 
державного бюджету, передбачених 
на реалізацію інвестиційних проектів 
соціально-економічного розвитку ре-
гіонів 

З метою контролю за 
ефективністю вико-
ристання коштів 
державного бюджету  

24 жовтня Бригадир В.І. – 
начальник управління 
регіонального розвитку 
та будівництва обл-
держадміністрації

    

Про стан робіт з ідентифікації та 
реставрації документів, ушкоджених 
пожежею у Кам’янець-Подільському 
міському архіві  в 2013 році 

З метою пришвид-
шення робіт з іденти-
фікації та реставрації 
документів, ушкод-
жених пожежею у 
Кам’янець-Поділь-
ському міському 
архіві у 2013 році 

24 жовтня Байдич В. Г. –  
директор Державного 
архіву області 

    

Про стан погашення заборгованос-
ті, підвищення рівня заробітної 
плати та легалізації трудових від-
носин в області 

З метою аналізу про-
веденої роботи з пи-
тань погашення за-
боргованості із за-
робітної плати, під-
вищення її рівня та 
легалізації трудових 
відносин 

28 листопада Лукомська С.І. – 
директор Департа-
менту соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації 

    

Про розвиток Олімпійських видів 
спорту у Хмельницькій області 

З метою аналізу про-
веденої роботи щодо 
розвитку Олімпій-
ських видів спорту 

28 листопада Управління молоді та 
спорту облдержадміні-
страції 

  

Про сучасний стан та актуальні про-
блеми збереження об’єктів культурної 
спадщини Хмельницької області 

Збереження об’єктів 
культурної спадщини 
області 

28 листопада Трунова І.М. – 
начальник управління 
культури, національ-
ностей та релігій обл-
держадміністрації 
 



 9
 

1 2 3 4 
    

Про стан дотримання свободи слова 
в області 

З метою виконання 
доручення Прем’єр-
міністра України від 
26.07.2010 року 
№ 45858/0/1-10 

28 листопада Михайлова І.Г. –  
начальник управління 
інформаційної діяль-
ності та комунікацій з 
громадськістю обл-
держадміністрації 

    

Про стан виконання завдань у сфе-
рі державної кадрової політики, ви-
значених актами і дорученнями 
Президента України  

З метою виконання 
доручення Міністра 
Кабінету Міністрів 
України від 
25.11.2014 року  
№ 16107/0/2-14 

28 листопада Мамчур Ю.М. –  
начальник відділу з пи-
тань персоналу та наго-
род апарату облдерж-
адміністрації 

    

Про проект обласного бюджету 
на 2018 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

26 грудня Пенюшкевич С.А. – 
директор Департамен-
ту фінансів облдерж-
адміністрації 

  

Про оренду водних об’єктів у Хмель-
ницькій області  

З метою охорони та 
збереження навко-
лишнього природного 
середовища  

26 грудня Вавринчук С.М. – 
директор Департаменту 
екології та природних 
ресурсів облдержадмі-
ністрації 

    

Про стан розроблення та оновлення 
містобудівної документації на тери-
торії  Хмельницької області  

З метою аналізу стану 
розроблення місто-
будівної документації 
на території  області 

26 грудня  Дунаєвська І.М. – 
начальник відділу місто-
будування та архітекту-
ри облдержадміністрації 

  

Про план роботи обласної держав-
ної адміністрації на 2018 рік та 
І квартал 2018 року 

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

26 грудня Климчук В.В. –  
заступник керівника 
апарату – начальник 
організаційного відділу 
апарату облдержадміні-
страції 

ІІІ. Питання взаємодії з органами місцевого 
самоврядування: 

Участь заступників голови, керівни-
ків структурних підрозділів обл-
держадміністрації у роботі сесій, 
депутатських комісій обласної ради 

На виконання законів 
України “Про місцеві 
державні адміністрації”, 
“Про місцеве самовря-
дування в Україні” 

Протягом 
року 

Заступники голови, 
керівники структур-
них 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 
року 

Заступники голови, 
керівники структур-
них підрозділів обл-
держадміністрації 

    

Організація контролю за своєчасніс-
тю розгляду запитів депутатів облас-
ної ради до голови, його заступників 

На виконання ст.22 
Закону України “Про 
статус депутатів 
місцевих рад” 

Протягом 
року 

Відділ контролю апа-
рату облдержадміні-
страції 
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Контроль за здійсненням органами 
місцевого самоврядування делего-
ваних повноважень органів вико-
навчої влади 

На виконання поста-
нови Кабінету Мініст-
рів України від 
09.03.1999 року № 339 
“Про затвердження 
Порядку контролю за 
здійсненням органами 
місцевого самовряду-
вання делегованих 
повноважень органів 
виконавчої влади” 

Протягом 
року 

Організаційний від-
діл апарату обл-
держадміністрації 

 
 
 

   

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

Визначаються квартальними планами роботи обласної державної адміністрації   

V. Стан реалізації нормативно-правових актів Верховної Ради  
України, Президента України, Кабінету Міністрів України,  

голови обласної державної адміністрації 
Визначаються квартальними планами роботи обласної державної адміністрації   

 
 
 

   

VІ. Надання методичної і практичної допомоги 
райдержадміністраціям та виконавчим комітетам 

міських (міст обласного значення) рад 
Визначаються квартальними планами роботи обласної державної адміністрації 

 
 

   

 
VІІ. Організаційно-масові заходи 

 

7.1. Організація в області заходів, пов’язаних з відзначенням державних, 
професійних, релігійних, інших свят та пам’ятних дат: 

Визначаються квартальними планами роботи облдержадміністрації. 

7.2. Засідання колегій структурних підрозділів облдержадміністрації, ко-
місій, координаційних комітетів, робочих груп, інших дорадчих органів: 

Визначаються квартальними планами роботи облдержадміністрації 

7.3. Інші організаційно-масові заходи (з нагоди визначних подій, акції, 
фестивалі, конкурси, виставки, цикли телепередач, прямі теле- та радіоефіри, 
прес-конференції, брифінги тощо): 

Визначаються квартальними планами роботи облдержадміністрації 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


