
 
 
 
Про внесення змін до розпоряд-
ження голови обласної держав-
ної адміністрації від 26.12.2016 
№ 640/2016-р 

 
 

На підставі статей 6, 39, 45 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, пунктів 6, 12 регламенту Хмельницької обласної державної адміні-
страції, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміні-
страції від 23.11.2007 № 383/2007-р (у редакції розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 26.12.2016 № 636/2016-р): 

Внести зміни до плану роботи Хмельницької обласної державної адмі-
ністрації на І квартал 2017 року, затвердженого розпорядженням голови об-
ласної державної адміністрації від 26.12.2016 № 640/2016-р, виклавши перелік 
питань, передбачених для розгляду на засіданні колегії обласної державної 
адміністрації у лютому-березні 2017 року у новій редакції: 

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

Про роботу обласної державної адмі-
ністрації по забезпеченню соціально-
економічного розвитку області у 
2016 році та основні напрями роботи 
на 2017 рік.  

З метою аналізу соці-
ально-економічного 
розвитку області, 
визначення найбільш 
актуальних питань 

28 лютого Гриневич Ю.В. – 
директор Департаменту 
економічного розвитку, 
промисловості та ін-
фраструктури обл-
держадміністрації 

    

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 робо-
ти органів місцевої вла-
ди з розгляду звернень 
громадян у 2016 році 
та визначення завдань 
щодо підвищення 
ефективності цієї 
роботи  у 2017 році 

28 лютого Лопатовська Н.В. –  
начальник відділу 
роботи із зверненнями 
громадян апарату 
облдержадміністрації 
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Звіт про виконання обласного 
бюджету за 2016 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

28 лютого 
 

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

    

Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

28 лютого 
 

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

    

Про стан дотримання вимог чинного 
законодавства щодо організації харчу-
вання у загальноосвітніх навчальних 
закладах області 

З метою вжиття до-
даткових заходів що-
до забезпечення орга-
нізації харчування 
дітей у загальноосвіт-
ніх навчальних закла-
дах відповідно до ви-
мог чинного законо-
давства 

28 лютого Фасоля О.В. –  
директор Департа-
менту освіти і науки 
облдержадміністрації 

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 пе-
ріод до 2018 року 

28 березня Фасоля О.І. –  
директор Департа-
менту освіти і науки 
облдержадміністрації 

    

Про стан підготовки та прове-
дення комплексу весняно-польо-
вих робіт в області 

З метою забезпечення 
організованого про-
ведення комплексу 
весняно-польових 
робіт 

28 березня Департамент агропро-
мислового розвитку 
облдержадміністрації 

    

Про хід виконання розпоряджен-
ня голови обласної державної 
адміністрації від 27.01.2017 
№ 23/2017-р “Про виконання ви-
мог законодавства щодо забезпе-
чення мінімальної заробітної 
плати в області” 

З метою аналізу та 
вжиття додаткових 
заходів для забезпе-
чення вимог законо-
давства щодо міні-
мальної заробітної 
плати в області 

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

    

Про план роботи обласної державної 
адміністрації на ІІ квартал 2017 року 

З метою колектив-
ного обговорення та 
узгодження основних 
напрямів діяльності 
облдержадміністрації 

28 березня Климчук В.В. –  
заступник керівника 
апарату – начальник 
організаційного відділу 
апарату облдержадмі-
ністрації 
 

 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слободян Н.А. 
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РГ – 1 
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