
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
28.12.2017 № 1447/2017-р 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 
Хмельницької обласної державної адміністрації 

на 2018 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 2017 рік 

З метою аналізу стану 
виконання у 2017 році 
вказаної програми 

І квартал Гриневич Ю.В. –  
директор Департаменту 
економічного розвитку, 
промисловості та інфра-
структури облдержадмі-
ністрації 

  

Звіт про виконання обласної програми 
фінансової підтримки КП “Аеропорт 
Хмельницький” 

Закінчення терміну дії 
програми 

І квартал Гриневич Ю.В. –  
директор Департаменту 
економічного розвитку, 
промисловості та інфра-
структури облдержадмі-
ністрації 

    

Про хід виконання програми підви-
щення енергоефективності Хмель-
ницької області на 2017-2021 роки 

З метою аналізу стану 
виконання у 2017 році 
вказаної програми 

І квартал Гриневич Ю.В. –  
директор Департаменту 
економічного розвитку, 
промисловості та інфра-
структури облдержадмі-
ністрації 

  

Про внесення змін до Програми під-
вищення енергоефективності Хмель-
ницької області на 2017-2021 роки 

З метою включення у 
програму заходів, по-
в’язаних із енергозбе-
реженням КП “Аеро-
порт Хмельницький” 

І квартал Гриневич Ю.В. –  
директор Департаменту 
економічного розвитку, 
промисловості та інфра-
структури облдержадмі-
ністрації 

  

Звіт про виконання обласного бюд-
жету за 2017 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

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

  

Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2018 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України 

І квартал Пенюшкевич С.А. –
директор Департаменту 
фінансів облдержадмі-
ністрації 
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1 2 3 4 
Про ліквідацію Соколівської спеціаль-
ної загальноосвітньої школи-інтернату 

З метою оптимізації 
мережі  шкіл-інтернатів 

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

  

Про ліквідацію Берездівської спеціаль-
ної загальноосвітньої школи-інтернату 

З метою оптимізації 
мережі  шкіл-інтернатів 

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

  

Про хід виконання “Обласної цільової 
програми оздоровлення та відпочинку 
дітей на період до 2018 року” за 2017 рік  

З метою виконання 
програми  

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

  

Про виконання обласної програми роз-
витку культури і духовності на період 
2015-2017 років 

З метою інформуван-
ня про хід виконання 
програми 

I квартал Трунова І.М. – 
начальник управління 
культури, національнос-
тей, релігій та туризму 
облдержадміністрації

  

Звіт про виконання Цільової програми 
захисту населення і територій від над-
звичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру у Хмельницькій 
області на 2014-2018 роки  

З метою аналізу вико-
нання у 2017 році вка-
заної програми 

І квартал Данилюк Є.Д. –  
начальник управління з 
питань цивільного захис-
ту населення облдерж-
адміністрації 

  

Звіт про хід виконання Цільової со-
ціальної програми реформування си-
стеми закладів для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклуван-
ня, у Хмельницькій області на 2009-
2017 роки 

З метою аналізу стану 
виконання Цільової 
соціальної програми 
реформування систе-
ми закладів для дітей-
сиріт, дітей, позбавле-
них батьківського пі-
клування, у Хмель-
ницькій області на 
2009-2017 роки щодо 
вирішення пріоритет-
них завдань державної 
політики у сфері за-
безпечення прав дітей 

І квартал Магур Н. І. – 
начальник служби у спра-
вах дітей облдержадмі-
ністрації 

  

Про виконання обласної програми 
подальшого вдосконалення  соціальної 
роботи центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді у Хмельницькій 
області на 2013-2017 роки 

На виконання Закону 
України “Про соціаль-
ну роботу з сім’ями, 
дітьми та молоддю” та 
надання якісних соці-
альних послуг центра-
ми соціальних служб 
для сім’ї, дітей та мо-
лоді, державними со-
ціальними закладами 

І квартал Власюк Т.М. – 
директор обласного 
центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей 
та молоді 
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Про затвердження обласної програми 
надання соціальних послуг центрами 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, державними соціальними за-
кладами на 2018-2022 роки 

На виконання Закону 
України “Про соціаль-
ну роботу з сім’ями, 
дітьми та молоддю” та 
надання якісних соці-
альних послуг центра-
ми соціальних служб 
для сім’ї, дітей та мо-
лоді, державними со-
ціальними закладами 

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

  

Про хід виконання Комплексної про-
грами профілактики правопорушень та 
боротьби зі злочинністю на території 
Хмельницької області на 2016-2020 ро-
ки 

З метою аналізу стану 
виконання у 2017 році 
вказаної програми 

І квартал Віконський В.В. – 
начальник Головного 
управління Національ-
ної поліції в області 

  
Про хід виконання Програми розвитку 
автомобільних доріг загального ко-
ристування місцевого значення Хмель-
ницької області на 2015-2018 роки за 
2017 рік 

З метою аналізу стану 
виконання у 2017 році 
вказаної програми 

ІІ квартал Гриневич Ю.В. –  
директор Департаменту 
економічного розвитку, 
промисловості та інфра-
структури облдержадмі-
ністрації 

  

Про хід виконання програми розвитку 
малого і середнього підприємництва 
Хмельницької області на 2017-2018 роки 

З метою виконання 
пункту 4 рішення сесії 
обласної ради від 23 бе-
резня 2017 року  
№ 21-11/2017 

ІІ квартал Гриневич Ю.В. –  
директор Департаменту 
економічного розвитку, 
промисловості та інфра-
структури облдержадмі-
ністрації 

  

Про виконання обласної програми за-
безпечення безперешкодного доступу 
людей з обмеженими фізичними мо-
жливостями 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 2017 році обласної 
комплексної програми соціального за-
хисту 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 Програми зайнятості 
населення Хмельницької області на пе-
ріод до 2017 року 

З метою інформуван-
ня про хід виконання 
програми 

ІІ квартал Лукомська С.І. – 
директор Департаменту 
соціального захисту на-
селення облдержадміні-
страції 
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Звіт про виконання Програми капіталь-
ного ремонту, модернізації та заміні 
ліфтів житлового фонду Хмельницької 
області на 2013-2017 роки 

З метою аналізу стану 
виконання  програми  

ІІ квартал  Дашковський С.М. –
начальник управління 
житлово-комунального 
господарства облдерж-
адміністрації

  

Про хід виконання програми охорони 
навколишнього природного середовища 
Хмельницької області на 2016-2020 роки 

З метою аналізу стану 
виконання у 2017 році 
вказаної програми 

II квартал Омелянюк О.Т. –  
директор Департаменту  
агропромислового 
розвитку, екології та 
природних ресурсів 
облдержадміністрації

    

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

З метою інформуван-
ня про хід виконання 
завдань  

II квартал Дьома О.М. – 
начальник управління 
регіонального розвитку 
та будівництва облдерж-
адміністрації

  

Про внесення змін та продовження 
терміну дії Програми будівництва (при-
дбання) доступного житла у Хмель-
ницькій області на 2010-2017 роки 

З метою підвищення 
рівня забезпеченням 
житлом громадян 

II квартал Дьома О.М. – 
начальник управління 
регіонального розвитку 
та будівництва облдерж-
адміністрації 

  

Про затвердження Регіональної про-
грами створення містобудівного кадаст-
ру Хмельницької області на 2018-
2020 роки 

З метою створення 
містобудівного ка-
дастру Хмельницької 
області 

ІІ квартал Дунаєвська І.М. – 
начальник відділу міс-
тобудування та архітек-
тури облдержадміні-
страції 

    
Звіт про виконання у першому півріччі 
2018 року Програми соціально-еконо-
мічного розвитку Хмельницької облас-
ті на 2018 рік  

З метою аналізу стану 
виконання у першому 
півріччі 2018 року 
вказаної Програми 

ІІІ квартал Гриневич Ю.В. –  
директор Департаменту 
економічного розвитку, 
промисловості та інфра-
структури облдержадмі-
ністрації 

  

Про внесення змін до обласного бюд-
жету на 2018 рік  

Вимога Бюджетного 
кодексу України 

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

  

Про внесення змін до проекту перспек-
тивного плану формування територій 
громад Хмельницької області  

З метою доопрацю-
вання перспективного 
плану формування те-
риторій громад області 

IIІ квартал Дьома О.М. –  
начальник управління 
регіонального розвитку 
та будівництва облдерж-
адміністрації
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Про програму розвитку малого і се-
реднього підприємництва Хмельниць-
кої області на 2019-2020 роки 

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

ІV квартал Гриневич Ю.В. –  
директор Департаменту 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації 

Про проект обласного бюджету на 
2019 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  
 

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

  

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

З метою інформу-
вання про хід вико-
нання програми 

ІV квартал Лукомська С.І. –  
директор Департаменту 
соціального захисту на-
селення  облдержадмі-
ністрації 

  

Про хід виконання програми центра-
лізованого забезпечення медичних за-
кладів дороговартісним медичним об-
ладнанням, медикаментами та виро-
бами медичного призначення на 2016 -
2018 роки 

З метою інформуван-
ня про виконання 
програми 

IV квартал Цуглевич Я.М. –  
директор Департаменту 
охорони здоров’я обл-
держадміністрації 

  

Про хід виконання програми розвитку 
водного господарства Хмельницької 
області на період до 2021 року  

З метою аналізу стану 
виконання вказаної 
програми 

ІV квартал Димінський Ю. М. – 
начальник обласного 
управління водних 
ресурсів 

  

Про результати службової діяльності 
Головного управління Національної 
поліції у Хмельницькій області 

Згідно з вимогами 
статті 86 Закону Ук-
раїни “Про Національ-
ну поліцію” 

  ІV квартал Віконський В.В. – 
начальник Головного 
управління Національ-
ної поліції у Хмель-
ницькій області

  
ІІ. Питання для внесення на розгляд засідань колегії 

обласної  державної адміністрації: 

І квартал 
Про стан проходження опалюваль-
ного сезону 2017/2018 року 

З метою забезпечення 
сталого проходження 
опалювального сезону 

23 січня Дашковський С.М. –
начальник управління 
житлово-комунального 
господарства облдерж-
адміністрації

  

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

З метою аналізу ефек-
тивності використан-
ня коштів державного 
бюджету  

23 січня Дьома О.М. –  
начальник управління 
регіонального розвитку 
та будівництва обл-
держадміністрації

  

Про результати моніторингу якості 
освіти в навчальних закладах Хмель-
ницької області 

З метою аналізу моні-
торингу якості освіти 
в навчальних закла-
дах області  

23 січня Фасоля О.І. –  
директор Департаменту 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації 
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Про підсумки соціально-економіч-
ного розвитку області за 2017 рік та 
основні напрями роботи на 2018 рік 

З метою аналізу стану 
соціально-економіч-
ного розвитку області, 
визначення найбільш 
актуальних питань  

27 лютого Гриневич Ю.В. –  
директор Департамен-
ту економічного роз-
витку, промисловості 
та інфраструктури 
облдержадміністрації 

  

Про підсумки роботи місцевих орга-
нів виконавчої влади та органів міс-
цевого самоврядування області з роз-
гляду звернень громадян у 2017 році 
та завдання щодо підвищення її ефек-
тивності у 2018 році 

З метою аналізу ро-
боти органів місцевої 
влади з розгляду 
звернень громадян у 
2017 році та визна-
чення завдань щодо 
підвищення ефек-
тивності цієї роботи 
у 2018 році 

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

  

Про стан готовності органів вико-
навчої влади та органів місцевого са-
моврядування до пропуску льодохо-
ду, весняної повені 

З метою запобігання 
виникненню надзви-
чайних ситуацій під 
час проходження льо-
доходу, весняної повені

27 лютого Братко Е.П. –  
начальник Головного 
управління ДСНС Ук-
раїни в області 

  

Про стан виконавської дисципліни в 
обласній державній адміністрації у 
2017 році 

З метою виконання 
доручення Прем’єр – 
міністра України 
від 02.07.2010 
№ 40056/0/1-10  
 

27 лютого Матковський Г.В. – 
начальник відділу 
контролю апарату 
облдержадміністрації 

Звіт про виконання обласного бюд-
жету за 2017 рік  

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

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

  

Про внесення змін до обласного бюд-
жету на 2018 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

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

  

Про стан фінансово-бюджетної дис-
ципліни в області за 2017 рік 

З метою забезпечення 
законного, раціональ-
ного та ефективного 
витрачання бюджет-
них коштів, а також 
інших активів терито-
ріальних громад області 

27 березня Марценюк А.А. – 
начальник Управління 
Західного офісу Держ-
аудитслужби в області  

  

Про підготовку до оздоровчої кампа-
нії “Літо-2018”  

З метою виконання 
Закону України “Про 
оздоровлення та від-
починок дітей”, Об-
ласної цільової соці-
альної  програми оздо-
ровлення та відпочин-
ку дітей на період до 
2018 року   

27 березня Фасоля О.І. –  
директор Департаменту 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації 
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1 2 3 4 
Про план роботи обласної державної 
адміністрації на ІІ квартал 2018 року 

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

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

ІІ квартал 

Про підсумки проходження опалю-
вального сезону 2017/2018 року та ор-
ганізацію підготовки об’єктів житло-
во-комунального господарства та со-
ціальної сфери до роботи в зимовий 
період 2018/2019 року 

З метою підведення 
підсумків та аналізу 
стану проходження 
опалювального сезо-
ну 2017/2018 року та 
підготовки до опа-
лювального сезону 
2018/2019 року 

24 квітня  Дашковський С.М. –
начальник управління 
житлово-комунального 
господарства облдерж-
адміністрації 

  

Про заходи з утримання та ремонту 
автомобільних доріг місцевого значен-
ня  загального користування  

З метою ефективнос-
ті утримання та ремон-
ту автомобільних до-
ріг місцевого значен-
ня  загального кори-
стування

24 квітня Дьома О.М. –  
начальник управління 
регіонального розвитку 
та будівництва облдерж-
адміністрації 

  

Про стан дотримання свободи слова в 
області 

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

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

Про стан епізоотичної ситуації в об-
ласті та здійснення державного кон-
тролю за безпечністю харчових про-
дуктів 

З метою аналізу стану 
епізоотичної ситуації 
в області та здійснен-
ня державного кон-
тролю за безпечністю 
харчових продуктів

22 травня Грушко В.П. – 
начальник Головного 
управління Держпрод-
споживслужби в об-
ласті 

  

Про стан підготовки підприємств агро-
промислового комплексу області до 
збирання зернових культур  

З метою підготовки 
та успішного прове-
дення комплексу зби-
ральних робіт 

22 травня Омелянюк О.Т. – 
директор Департамен-
ту агропромислового 
розвитку, екології та 
природних ресурсів 
облдержадміністрації 

  

Про стан протипожежного захисту за-
кладів оздоровлення та відпочинку ді-
тей у 2018 році 

З метою аналізу про-
типожежного стану 
закладів оздоровлен-
ня та відпочинку дітей

22 травня Братко Е.П. –  
начальник Головного 
управління ДСНС Ук-
раїни в області 

Про соціальний захист учасників АТО З метою соціального 
захисту учасників 
АТО 

26 червня Лукомська С.І. – 
директор Департаменту 
соціального захисту на-
селення облдержадмі-
ністрації 
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1 2 3 4 
Про стан здійснення заходів з пожеж-
ної безпеки на період збирання вро-
жаю зернових в агроформуваннях та 
хлібоприймальних підприємствах об-
ласті 

З метою недопущення 
виникнення пожеж  та 
надзвичайних ситуа-
цій під час жнивної 
кампанії 2018 року

26 червня Братко Е.П. –  
начальник Головного 
управління ДСНС Ук-
раїни в області 

  

Про хід виконання обласної цільової 
соціальної програми “Молодь Хмель-
ниччини” на 2016 -2020 роки  

З метою аналізу 
стану виконання 
програми у 2017 році 

26 червня Клімов В.І. – 
начальник управління 
молоді та спорту обл-
держадміністрації 

  

Про план роботи обласної державної 
адміністрації на ІІІ квартал 2018 року 

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

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

ІІІ квартал 

Про підсумки соціально-економічного 
розвитку області за перше півріччя 
2018 року 

З метою аналізу стану 
соціально-економіч-
ного розвитку області, 
визначення найбільш 
актуальних питань 

24 липня Гриневич Ю.В. –  
директор Департаменту 
економічного розвитку, 
промисловості та інфра-
структури облдержадмі-
ністрації 

  

Про ефективність використання земель 
сільськогосподарського призначення 
та водного фонду області 

З метою аналізу ефек-
тивності використан-
ня земель сільськогос-
подарського призна-
чення та водного фон-
ду області 

24 липня Омелянюк О.Т. – 
директор Департаменту  
агропромислового роз-
витку, екології та при-
родних ресурсів обл-
держадміністрації 

  

Про стан підготовки навчальних закла-
дів до нового 2018/2019 навчального 
року та забезпечення їх протипожеж-
ної безпеки  

З метою проведення 
аналізу стану підго-
товки закладів освіти 
до нового навчаль-
ного року  

24 липня Фасоля О.І.  –  
директор Департаменту  
освіти і науки облдерж-
адміністації; 
Братко Е.П. –  
начальник Головного 
управління ДСНС Ук-
раїни в області 
 

Про стан виконання завдань по підго-
товці житлово-комунального господар-
ства області та соціальної сфери до ро-
боти в зимовий період 2018/2019 року 

З метою усунення 
недоліків та належної  
підготовки підпри-
ємств галузі до роботи 
в осінньо-зимовий пе-
ріод 2018/2019 року 

28 серпня Дашковський С.М. –
начальник управління 
житлово-комунального 
господарства облдерж-
адміністрації  

  

Про внесення змін до обласного бюд-
жету на 2018 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

28 серпня Пенюшкевич С.А.- 
директор Департаменту 
фінансів облдержадмі-
ністрації 
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1 2 3 4 
Про стан та перспективи розвитку му-
зейної справи в області 

З метою аналізу проб-
лем, здобутків та пер-
спектив розвитку му-
зейної справи Хмель-
ницької області 

28 серпня Трунова І.М. – 
начальник управління 
культури, національ-
ностей, релігій та туриз-
му облдержадміністра-
ції 
 

Про стан освоєння у 2018 році коштів 
державного бюджету, передбачених 
на реалізацію інвестиційних проектів 
соціально-економічного розвитку ре-
гіонів 

З метою аналізу стану 
освоєння у 2018 році 
коштів державного 
бюджету, передбаче-
них на реалізацію ін-
вестиційних проектів 
соціально-економіч-
ного розвитку регіонів

25 вересня Дьома О.М. –  
начальник управління 
регіонального розвитку 
та будівництва обл-
держадміністрації 

  

Про стан здійснення природоохорон-
них заходів в області 

З метою аналізу стану 
охорони та збережен-
ня навколишнього при-
родного середовища 

25 вересня Омелянюк О.Т. – 
директор Департаменту  
агропромислового роз-
витку, екології та при-
родних ресурсів обл-
держадміністрації

  

Про план роботи обласної державної 
адміністрації на ІV квартал 2018 року 

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

25 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 
2018 року 

З метою аналізу стану 
соціально-економіч-
ного розвитку облас-
ті, визначення най-
більш актуальних пи-
тань 

23 жовтня Гриневич Ю.В. –  
директор Департаменту 
економічного розвитку, 
промисловості та інфра-
структури облдерж-
адміністрації 

  

Про забезпечення безперешкодного 
доступу осіб з інвалідністю до об’єк-
тів соціальної та інженерно-транс-
портної інфраструктури на території 
області 

З метою аналізу за-
безпечення безпере-
шкодного доступу 
осіб з інвалідністю до 
об’єктів соціальної та 
інженерно-транспорт-
ної інфраструктури 
на території області

23 жовтня Дунаєвська І.М. – 
начальник відділу місто-
будування та архітекту-
ри облдержадміністра-
ції 
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1 2 3 4 
Про стан підготовки місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування до дій з попереджен-
ня надзвичайних ситуацій техноген-
ного та природного характеру під час 
експлуатації об’єктів житлово-кому-
нального господарства та інфра-
структури в осінньо-зимовий період 
2018/2019 року 

З метою недопущен-
ня виникнення над-
звичайних ситуацій 
під час осінньо-зимо-
вого періоду 
2018/2019 року 

23 жовтня Братко Е.П. –  
начальник Головного 
управління ДСНС Ук-
раїни в області 

  

Про реалізацію загальнонаціонально-
го правопросвітницького проекту “Я 
маю право!” на теренах Хмельниччини 

З метою аналізу стану 
виконання проекту 
органами державної 
влади та органами 
місцевого самовряду-
вання на території 
області 
 

23 жовтня Худняк В.А. –  
начальник Головного 
територіального управ-
ління юстиції в області 

Про стан погашення заборгованості, 
підвищення рівня заробітної плати та 
легалізації трудових відносин в об-
ласті 

З метою аналізу про-
веденої роботи з пи-
тань погашення за-
боргованості із заро-
бітної плати, підви-
щення її рівня та лега-
лізації трудових від-
носин 

27 листопада Лукомська С.І. – 
директор Департаменту 
соціального захисту на-
селення облдержадмі-
ністрації 

    

Про реформування закладів охорони 
здоров’я області 

З метою організації та 
проведення в регіонах 
області державної по-
літики щодо реформи 
медичної галузі 

27 листопада Цуглевич Я.М. – 
директор Департаменту 
охорони здоров’я обл-
держадміністрації 

  

Про підсумки фінансово-господар-
ської та творчої діяльності обласних 
театрально-концертних установ 
 

З метою аналізу фі-
нансово-господар-
ської та творчої діяль-
ності обласних теат-
рально-концертних 
установ 

27 листопада Трунова І.М. – 
начальник управління 
культури, національ-
ностей, релігій  та ту-
ризму облдержадміні-
страції 

  

Про хід виконання обласної цільової 
програми розвитку фізичної культури 
і спорту на 2018-2022 роки 

З метою аналізу стану 
виконання програми 
у 2018 році 

27 листопада Клімов В.І.-  
начальник управління 
молоді та спорту обл-
держадміністрації 

  

Про стан виконання завдань у сфері 
державної кадрової політики, визна-
чених актами і дорученнями Прези-
дента України  

З метою виконання 
доручення Прем’єр-
міністра України від 
15.11.2010 року  
№ 63821/3/1-10

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

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

Про проект обласного бюджету на 
2019 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

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

  

Про здійснення заходів з удоскона-
лення роботи ЦНАПів області 

З метою аналізу 
роботи ЦНАПів 
області 

26 грудня Гриневич Ю.В. –  
директор Департаменту 
економічного розвитку, 
промисловості та інфра-
структури облдерж-
адміністрації

  

Про стан розроблення та оновлення 
містобудівної документації на терито-
рії Хмельницької області  

З метою аналізу стану 
розроблення містобу-
дівної документації 
на території  області 

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

  

Про роботу регіональної ради профе-
сійної освіти 

З метою виконання 
розпорядження голо-
ви облдержадміні-
страції від 16.06.2016 
№ 259/2016-р “Про 
створення регіональ-
ної ради професійної 
освіти (стейкхолде-
рів)” 

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

  

Про плани роботи обласної дер-
жавної адміністрації на 2019 рік 
та І квартал 2019 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
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1 2 3 4 
Організація контролю за своєчасніс-
тю розгляду запитів депутатів облас-
ної ради до голови, його заступників 

На виконання ст.22 
Закону України “Про 
статус депутатів міс-
цевих рад” 

Протягом 
року 

Відділ контролю апа-
рату облдержадміні-
страції 

  

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 
Перелік нормативно-правових ак-
тів, реалізація яких буде контро-
люватися, визначається кварталь-
ними планами роботи обласної 
державної адміністрації 

Необхідність здійс-
нення постійного 
контролю за вико-
нанням зазначених 
нормативно-
правових актів

Протягом 
року 

Керівники струк-
турних підрозді-
лів облдержадмі-
ністрації 

 
 
 

   

VІ. Надання методичної і практичної допомоги 
райдержадміністраціям та виконавчим комітетам 

міських (міст обласного значення) рад 
Заходи щодо надання методичної 
і практичної допомоги райдерж-
адміністраціям та виконавчим ко-
мітетам міських (міст обласного зна-
чення) рад визначаються кварталь-
ними планами роботи обласної дер-
жавної адміністрації 

З метою удосконален-
ня роботи райдерж-
адміністрацій, вико-
навчих комітетів місь-
ких (міст обласного 
значення) рад 

Протягом 
кварталу 

Заступники голови, 
керівники апарату, 
структурних під-
розділів облдерж-
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. 
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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 – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 


