
Додаток 2 
до плану роботи обласної державної 
адміністрації на ІІ квартал 2017 року
	
 

З А Х О Д И 
щодо надання методичної та практичної допомоги райдержадміністраціям, 
виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) рад, структурним 

підрозділам обласної державної адміністрації 
 

 

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 
апарату 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 орга-
нізації роботи зі зверненнями громадян (за окремим графіком) 

Протягом кварталу 

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату 
облдержадміністрації 

відділам ведення Державного реєстру виборців області з питань веден-
ня реєстру; 

структурним підрозділам Білогірської і Віньковецької райдержадмі-
ністрації з питань молоді та спорту  

Протягом кварталу 

Відділ адміністрування Державного реєст-
ру виборців апарату облдержадміністрації 
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Кам’янець-Подільському, Чемеровецькому, Шепетівському районним, 
Кам’янець-Подільському, Хмельницькому 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 відділам (секторам) апаратів райдержадміністрацій та струк-
турним підрозділам облдержадміністрації з питань правового забезпечення (за 
окремим графіком) 

Протягом кварталу 

Юридичний відділ апарату облдержадмі-
ністрації 

промисловим підприємствам з питань виробництва, покращення якості, 
розширення асортименту харчової продукції та впровадження систем 
безпечності та якості харчових продуктів (НАССР) 

Протягом кварталу 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

підприємствам промисловості у вирішенні питань співпраці з централь-
ними та місцевими органами влади 

Протягом кварталу 

Департамент економічного розвитку, проми-
словості та інфраструктури облдержадміні-
страції 

райдержадміністраціям, структурним підрозділам облдержадміністрації 
з питань організації роботи з документами 

Протягом кварталу 

Загальний відділ апарату облдержадміні-
страції 

з питань дотримання законодавства у сфері охорони культурної спад-
щини у Дунаєвецькому районі 

Травень 

Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації 

з питань дотримання законодавства у бібліотечній та клубній справі у 
Кам’янець-Подільському районі 

Червень 

Управління культури, національностей,  
релігій та туризму облдержадміністрації 
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2. Проведення семінарів, нарад: 

підвищення кваліфікації прийомних батьків, батьків-вихователів ди-
тячих 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 представниками об’єднаних територіальних громад сіл, селищ, 
міст щодо розвитку молодіжної політики, національно-патріотичного, фізич-
ного виховання та спорту  

Протягом кварталу 

Управління молоді та спорту облдержадміні-
страції 

підвищення кваліфікації спеціалістів центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, фахівців із соціальної роботи органів місцевого само-
врядування, які утворилися в результаті об’єднання територіальних громад  
“Особливості здійснення соціальної роботи з неадаптованими сім’ями, під-
вищення їх виховного потенціалу. Особливості проведення кризового та 
екстреного втручання” 

Квітень 

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

нарада з начальниками цивільного захисту міст та районів області, 
обласних спеціалізованих служб цивільного захисту, управлінь, відділів 
(секторів) з питань цивільного захисту населення виконавчих комітетів 
міських (міст обласного значення) рад та райдержадміністрацій з підведення 
підсумків роботи у І кварталі 2017 року та визначення завдань на ІІ квартал 
2017 року 

Квітень 

Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

семінар методистів з вокально-хорового жанру районних та міських 
будинків культури та закладів культури об’єднаних територіальних громад 
“Організація роботи та концертно-виконавська діяльність аматорського во-
кально-хорового колективу” 

Квітень 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації 
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нарада зі спеціалістами відділів/управлінь освіти з питань проведення 
державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
та створення умов для організованого проведення ЗНО в області у 2017 році 

Квітень 
Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

нарада-семінар з природокористувачами щодо отримання документів 
дозвільного характеру 

Травень 
Департамент екології та природних ресурсів обл-
держадміністрації 

семінар директорів районних та міських будинків культури “Реалізація 
стратегії розвитку культурно-освітніх процесів районними та міськими клуб-
ними закладами” 

Травень 
Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації 

семінар з керівниками опорних навчальних закладів щодо врегулю-
вання кадрових питань під час створення опорних шкіл; 

нарада зі спеціалістами відділів управлінь освіти, керівниками закладів 
освіти обласного підпорядкування з питань організації оздоровлення та 
відпочинку за участю організаторів оздоровлення дітей, керівників дитячих 
оздоровчих закладів 

Травень 
Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

нарада з начальниками та головними агрономами управлінь (відділів) 
агропромислового розвитку райдержадміністрацій з питань догляду за 
посівами сільськогосподарських культур  

Травень 
Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації    

семінар-нарада зі спеціалістами (методистами) дошкільної освіти міс-
цевих органів управління освітою “Організація оздоровлення дітей у літній 
період у дошкільних навчальних закладах” 

Червень 
Департамент освіти і науки облдержадміністрації 

семінар директорів районних та міських будинків культури “Реалізація 
стратегії розвитку культурно-освітніх процесів районними та міськими 
клубними закладами” 

Червень 
Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації  
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нарада за участю начальників, головних агрономів та головних інже-
нерів управлінь (відділів) агропромислового розвитку райдержадміністрацій 
з питань підготовки до збирання урожаю 2017 року 

Червень 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

нарада з директорами районних, міських, селищних центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального обслуговування щодо 
моніторингу здійснення центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
соціального супроводу клієнтів закладів соціального обслуговування, акту-
альних та проблемних питань соціального супроводу сімей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах 

Червень 

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

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

Червень 

Відділ містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 

проведення тематичного короткострокового семінару з керівниками 
загальних відділів апаратів райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст 
обласного значення) рад та працівниками, які відповідають за роботу із звер-
неннями громадян 

Червень 

Загальний відділ, відділ роботи із звернен-
нями громадян апарату облдержадміністрації 

 


