
Додаток 2 
до плану роботи обласної державної 
адміністрації на ІV 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 облдержадміністра-
ції з метою підвищення виконавської дисципліни серед працівників апаратів 
райдержадміністрацій та працівників структурних підрозділів облдержадмі-
ністрації 

Протягом кварталу 

Відділ контролю апарату облдержадміністрації 

апаратам райдержадміністрацій та міськвиконкомам з питань правового 
забезпечення (за окремим графіком) 

Протягом кварталу 

Юридичний відділ апарату облдержадмі-
ністрації 

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 

Білогірській, Волочиській, Городоцькій, Дунаєвецькій, Ізяславській, Ле-
тичівській, Новоушицькій, Старосинявській, Теофіпольській, Чемеровецькій 
райдержадміністраціям щодо організації роботи із зверненнями громадян (за 
окремим графіком) 

Протягом кварталу 

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату 
облдержадміністрації 
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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 ведення 
реєстру  

Протягом кварталу 

Відділ адміністрування Державного реєстру 
виборців апарату облдержадміністрації 

Летичівській, Полонській, Старокостянтинівській райдержадміністра-
ціям та Старокостянтинівському міськвиконкому з питань мобілізаційної під-
готовки 

Протягом кварталу 

Сектор мобілізаційної роботи апарату обл-
держадміністрації 

промисловим підприємствам з питань співпраці з центральними та міс-
цевими органами влади 

Протягом кварталу 
Департамент економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури облдержадміністрації 

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

Протягом кварталу 

Департамент агропромислового розвитку облдерж-
адміністрації  

Білогірському, Городоцькому, Теофіпольському районним центрам со-
ціальних 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 

структурним підрозділам з питань архітектури та містобудування Во-
лочиської, Хмельницької та Ярмолинецької райдержадміністрацій  

Протягом кварталу 

Відділ містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 
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проведення комплексних обстежень щодо готовності комплексів і ферм 
до роботи в зимово-стійловий період 

Жовтень, листопад 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації  

надання методичної та практичної допомоги з питань дотримання зако-
нодавства у сфері охорони культурної спадщини у Полонській міській ОТГ 

Жовтень 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації 

Центру соціально-психологічної реабілітації дітей “Щасливе дитинство” 
з питань соціально-правового захисту та організації профілактичної і корек-
ційно-виховної роботи 

Листопад 

Служба у справах дітей облдержадміністрації  

2. Проведення семінарів, нарад: 

семінар-нарада з керівниками режимно-секретних органів райдержадмі-
ністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад та 
структурних підрозділів облдержадміністрації щодо виконання вимог Закону 
України “Про державну таємницю” 

Протягом кварталу 

Сектор режимно-секретної роботи апарату 
облдержадміністрації 

семінар-нарада з керівниками оборонно-мобілізаційних органів райдерж-
адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад та 
структурних підрозділів облдержадміністрації щодо виконання вимог Закону 
України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”  

Протягом кварталу 

Сектор мобілізаційної роботи апарату обл-
держадміністрації 

моніторинг надання соціальних послуг у Полонській міській, Понінків-
ській, Новоушицькій, Меджибізькій селищних ОТГ 

Протягом кварталу 

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

нарада зі спеціалістами відділів/управлінь освіти з питань організації 
навчання дітей з особливими освітніми потребами за індивідуальною та 
інклюзивною формами навчання; 
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нарада з директорами професійно-технічних навчальних закладів з пи-
тань модернізації професійно-технічної освіти та функціонування навчально-
практичних центрів 

Жовтень  

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

семінар керівників хореографічних колективів сільських будинків куль-
тури, сільських клубів та закладів культури об’єднаних територіальних громад 
на тему “Основні тенденції розвитку та популяризації подільського народного 
танцю”; 

семінар викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладів по сольному співу на тему: “Інноваційні технології та практика ви-
кладання у класах сольного співу початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів” 

Жовтень 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації 

нарада-семінар з начальниками та головними зоотехніками управлінь 
(відділів) агропромислового розвитку райдержадміністрацій з питань органі-
зованого проведення зимово-стійлового періоду утримання тварин 

Жовтень 

Департамент агропромислового розвитку обл-
держадміністрації  

нарада з начальниками управлінь, відділів (секторів) з питань цивільного 
захисту населення райдержадміністрацій та міськвиконкомів з підведення 
підсумків роботи у ІІІ кварталі та визначення завдань на ІV квартал 2017 року 

Жовтень 

Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

навчання для кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, 
піклувальники, усиновителі 

Жовтень 

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

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

Жовтень, листопад 

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 
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обласний семінар керівників опорних закладів “Застосування інфор-
маційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі” на базі Староси-
нявського навчально-виховного комплексу 

Листопад   

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції  

семінар заступників директорів початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів на тему: “Актуальні питання діяльності початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів у сучасних умовах”; 

семінар завідувачів науково-методичними відділами централізованих 
бібліотечних систем, центральних районних та міських бібліотек на тему 
“Роль методичної служби у сприянні інноваційному розвитку бібліотек”  

Листопад 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації        

нарада з директорами районних, міських, селищних центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального обслуговування щодо 
діяльності системи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та 
фахівців із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад;  

підвищення кваліфікації спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді на тему: “Здійснення соціальної роботи щодо пошуку, підбору 
кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного 
типу, наставники. Забезпечення якісного соціального супроводження прийом-
них батьків, батьків-вихователів” 

Листопад 

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

тематичний короткотерміновий семінар з працівниками структурних 
підрозділів обласної державної адміністрації, які відповідають за організацію 
роботи з документами та роботу із зверненнями громадян 

Грудень 

Загальний відділ апарату облдержадміністрації   

нарада зі спеціалістами (методистами) дошкільної освіти з питань під-
сумків і перспектив розвитку дошкільної освіти та підготовки до річної звітності  

Грудень 
Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції  

семінар-навчання з головними агрономами управлінь (відділів) агропро-
мислового розвитку райдержадміністрацій та спеціалістами сільськогоспо-
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дарських підприємств Хмельницької області з питань ефективної організації 
галузі рослинництва  

Грудень 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації  

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

Грудень 

Відділ містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 


