
Додаток 2 
до плану роботи обласної державної 
адміністрації на ІІІ 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 

райдержадміністраціям та структурним підрозділам облдержадміні-
страції з метою підвищення виконавської дисципліни серед працівників апа-
ратів райдержадміністрацій та працівників структурних підрозділів облдерж-
адміністрації 

Протягом кварталу 

Відділ контролю апарату облдержадміні-
страції 

юридичним відділам (секторам) апаратів райдержадміністрацій та струк-
турним підрозділам облдержадміністрації з питань правового забезпечення (за 
окремим графіком) 

Протягом кварталу  

Юридичний відділ апарату облдержадмі-
ністрації 

райдержадміністраціям, структурним підрозділам облдержадміністрації 
з питань виконання завдань у сфері державної кадрової політики, 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 та 
оборонної роботи апарату облдержадміністрації 
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Віньковецькій, Деражнянській, Кам’янець-Подільській, Красилівській, 
Полонській, Славутській, Старокостянтинівській, Хмельницькій, Шепетів-
ській, Ярмолинецькій райдержадміністраціям щодо організації роботи зі 
зверненнями громадян (за окремим графіком) 

Протягом кварталу 

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату 
облдержадміністрації 

райдержадміністраціям, структурним підрозділам облдержадміністрації з 
питань організації роботи з документами  

Протягом кварталу 

Загальний відділ апарату облдержадміні-
страції 

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

Протягом кварталу 

Відділ адміністрування Державного реєст-
ру виборів апарату облдержадміністрації 

Славутському, Старокостянтинівському, Теофіпольському, Хмельниць-
кому районним 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 

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

Протягом кварталу 

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

структурним підрозділам з питань архітектури та містобудування Кра-
силівської та Теофіпольської райдержадміністрацій  

Протягом кварталу 

Відділ містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 

керівникам загальноосвітніх навчальних закладів комунальної влас-
ності Хмельницької обласної ради з питань організації навчального процесу у 
2017/2018 навчальному році 

Серпень  

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 
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надання методичної та практичної допомоги з питань дотримання зако-
нодавства у сфері охорони культурної спадщини у Старокостянтинівському 
районі 

Серпень 

Управління культури, національностей, релі-
гій та туризму облдержадміністрації 

керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, які у 2017/2018 нав-
чальному році будуть брати участь у пілотному впровадженні нового дер-
жавного стандарту початкової загальної освіти 

Серпень-вересень 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

2. Проведення семінарів, нарад: 

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

Протягом кварталу  

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

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

Протягом кварталу 

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

моніторинг надання соціальних послуг: Сатанівській селищній, Берез-
дівській, Гвардійській сільським об’єднаним територіальним громадам 

Протягом кварталу 

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

нарада з начальниками управлінь, відділів (секторів) з питань цивіль-
ного захисту населення райдержадміністрацій та міськвиконкомів з підведен-
ня підсумків роботи у ІІ кварталі та визначення завдань на ІІІ квартал 
2017 року 

Липень  

Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

нарада зі спеціалістами відділів/управлінь освіти, керівниками загаль-
ноосвітніх навчальних закладів обласного підпорядкування щодо особли-
востей організації навчального процесу у 2017/2018 навчальному році; 

нарада зі спеціалістами (методистами) дошкільної освіти щодо пріори-
тетних напрямів розвитку дошкільної освіти у 2017/2018 навчальному році; 
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нарада з керівниками професійно-технічних навчальних закладів облас-
ті щодо особливостей організації навчального процесу у 2017/2018 навчаль-
ному році 

Серпень  

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

науково-практична конференція з начальниками і головними агроно-
мами управлінь (відділів) агропромислового розвитку райдержадміністрацій 
з питань організації та проведення посіву озимих культур під урожай 
2018 року на базі кращого району області за показниками збирання зернових 
культур  

Серпень 
Департамент агропромислового розвитку обл-
держадміністрації  

семінар бібліотечних працівників центральних районних та міських 
бібліотек, відповідальних за роботу з юнацтвом “Нові реалії бібліотечного 
обслуговування юнацтва” 

Вересень  

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації  

нарада-семінар з начальниками та головними агрономами управлінь 
(відділів) агропромислового розвитку райдержадміністрацій з питань прове-
дення осіннього комплексу робіт; 

нарада-семінар з начальниками та головними зоотехніками управлінь 
(відділів) агропромислового розвитку райдержадміністрацій з питань підго-
товки галузі тваринництва до зимово-стійлового періоду, утримання та 
заготівлі силосу 

Вересень 

Департамент агропромислового розвитку обл-
держадміністрації  

нарада-семінар з природокористувачами щодо отримання документів 
дозвільного характеру 

Вересень 

Департамент екології та природних ресурсів обл-
держадміністрації   

нарада з директорами районних, міських, селищних центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального обслуговування щодо 
ефективності здійснення соціальної роботи з особами з числа дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування  

Вересень 

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


