
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
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ПЛАН РОБОТИ 
Хмельницької обласної державної адміністрації 

на І квартал 2018 року 

 

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 соціаль-
но-економічного розвитку Хмельниць-
кої області на 2017 рік 

З метою аналізу стану 
виконання у 2017 році 
вказаної програми 

І квартал Гриневич Ю.В. –  
директор Департамен-
ту економічного роз-
витку, промисловості та 
інфраструктури обл-
держадміністрації

  

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

Закінчення терміну дії 
програми 

І квартал Гриневич Ю.В. –  
директор Департамен-
ту економічного роз-
витку, промисловості та 
інфраструктури обл-
держадміністрації

  

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 Департамен-
ту економічного роз-
витку, промисловості та 
інфраструктури обл-
держадміністрації

  

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

З метою включення у 
програму заходів, пов’я-
заних із енергозбере-
женням КП “Аеропорт 
Хмельницький” 

І квартал Гриневич Ю.В. –  
директор Департамен-
ту економічного роз-
витку, промисловості та 
інфраструктури обл-
держадміністрації 

  

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 бюд-
жету 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 ме-
режі 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 ме-
режі 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 про-
грами 

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

  

Про виконання обласної програми 
розвитку культури і духовності на пе-
ріод 2015-2017 років 

З метою інформування 
про хід виконання про-
грами 

І 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 Хмельниць-
кій 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 за-
хисту населення обл-
держадміністрації 

  

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 со-
ціальної програми ре-
формування системи 
закладів для дітей-си-
ріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклуван-
ня у Хмельницькій об-
ласті на 2009-2017 ро-
ки щодо вирішення прі-
оритетних завдань дер-
жавної політики у сфе-
рі забезпечення 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 соці-
альними 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 соці-
альними 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 тери-
торії Хмельницької області на 2016-
2020 роки 

З метою аналізу стану 
виконання у 2017 році 
вказаної програми 

І квартал Віконський В.В. – 
начальник Головного 
управління Націо-
нальної поліції в області 

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

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 
для реалізації інвестиційних проектів 
соціально-економічного розвитку ре-
гіонів 

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

23 січня Дьома О.М. –  
начальник управління 
регіонального розвитку 
та будівництва облдерж-
адміністрації

  

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

З метою аналізу мо-
ніторингу якості осві-
ти в навчальних закла-
дах області

23 січня Фасоля О.І. –  
директор Департаменту 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації

  

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 обл-
держадміністрації

  

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 робо-
ти органів місцевої вла-
ди з розгляду звернень 
громадян у 2017 році 
та визначення завдань 
щодо підвищення ефек-
тивності цієї роботи  
у 2018 році

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

27 лютого Братко Е.П. –  
начальник Головного 
управління ДСНС 
України в області 

  

Про стан виконавської дисципліни в 
обласній державній адміністрації у 
2017 році 

З метою виконання до-
ручення Прем’єр-мі-
ністра 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 бюджетних 
коштів, а також інших 
активів територіальних 
громад області 

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

  

Про підготовку до оздоровчої кам-
панії “Літо-2018” 

З метою виконання 
Закону України “Про 
оздоровлення та від-
починок дітей”, Облас-
ної цільової соціальної 
програми оздоровлен-
ня та відпочинку дітей 
на період до 2018 року  

27 березня Фасоля О.І. –  
директор Департаменту 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації 

  

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

    

ІІІ. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування: 
Участь голови, заступників голови, 
керівників структурних підрозділів 
облдержадміністрації у роботі сесії, 
президії, депутатських комісій об-
ласної ради 

Виконання вимог за-
конів України “Про 
місцеві державні адмі-
ністрації”, “Про місце-
ве самоврядування в 
Україні” 

Протягом 
кварталу 

Голова, заступники 
голови, керівники 
структурних підроз-
ділів облдерж-
адміністрації 
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Проведення спільних організацій-
но-масових заходів, визначених у 
VІІ розділі плану роботи облдерж-
адміністрації 

З метою забезпечення 
виконання спільних 
планів проведення 
заходів 

Протягом 
кварталу 

Заступники  голови, ке-
рівники структурних 
підрозділів облдерж-
адміністрації 

  

Організація контролю за своєчасним 
розглядом запитів депутатів обласної 
ради до голови облдержадміністра-
ції, його заступників 

Виконання вимог 
ст. 22 Закону України 
“Про статус депутатів 
місцевих рад” 

Протягом 
кварталу 

Відділ контролю апа-
рату облдержадміні-
страції 

  

Контроль за здійсненням органами 
місцевого самоврядування делего-
ваних повноважень органів вико-
навчої влади 

Виконання вимог по-
станови Кабінету Мі-
ністрів України від 
09.03.1999 № 339 “Про 
затвердження Порядку 
контролю за здійснен-
ням органами місце-
вого самоврядування 
делегованих повнова-
жень органів виконав-
чої влади” 

Протягом 
кварталу 

Організаційний відділ 
апарату облдержадмі-
ністрації 

  

ІV. Питання для вивчення з наступним інформуванням по них в 
оперативному порядку заступників голови облдержадміністрації: 

Про проведення технічної інвента-
ризації захисних споруд цивільної 
оборони 

Згідно з планом з під-
готовки територіаль-
ної підсистеми ЄДС 
цивільного захисту 
області на 2018 рік 

Протягом 
кварталу 

Данилюк Є.Д. –  
начальник управління 
з питань цивільного за-
хисту населення обл-
держадміністрації 

  

Стан шефської допомоги військо-
вим частинам Збройних Сил Украї-
ни, Національної гвардії України та 
Державної прикордонної служби 
України 

Указ Президента Ук-
раїни від 11 лютого 
2016 року № 44/2016 
“Про шефську допо-
могу військовим час-
тинам Збройних Сил 
України, Національ-
ної гвардії України та 
Державної прикор-
донної служби Ук-
раїни” 

Протягом 
кварталу 

Мартинюк В.М. – 
начальник відділу взає-
модії з правоохоронни-
ми органами та оборон-
ної роботи апарату обл-
держадміністрації 

  

Про стан виплати заробітної плати 
на підприємствах житлово-кому-
нального господарства області 

З метою забезпечен-
ня своєчасної випла-
ти заробітної плати 
та недопущення за-
боргованості

Протягом 
кварталу 

Дашковський С.М-  
начальник управління 
житлово-комунального 
господарства облдерж-
адміністрації
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Про хід опалювального сезону в 
області в опалювальний період 
2017/2018 року та стан розрахунків 
за спожитий газ 

З метою запобігання 
зриву опалювального 
сезону 

Протягом 
кварталу 

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

  

Про стан розрахунків житлово-ко-
мунальних підприємств за спожиті 
енергоносії 

З метою вжиття захо-
дів по забезпеченню 
розрахунків за спо-
житі енергоносії 

Протягом 
кварталу 

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

  

Про сприяння утворенню нових те-
риторіальних громад на території 
області 

Закон України “Про 
добровільне об’єд-
нання територіаль-
них громад” 

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

    

Про моніторинг процесів децентра-
лізації влади та реформування міс-
цевого самоврядування 

Доручення Прем’єр-
міністра України від 
13.07.2017 року 
№ 21935/169/1-16 

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

  

Про використання та освоєння кош-
тів державного фонду регіонального 
розвитку 

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 18.03.2015 року 
№196 “Деякі питання 
державного фонду 
регіонального роз-
витку” 

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

  

Про використання та освоєння кош-
тів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних терито-
ріальних громад 

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 16.03.2016 року 
№ 200  

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

  

Про використання та освоєння кош-
тів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансуван-
ня заходів соціально-економічної ком-
пенсації ризику населення, яке про-
живає на території зони спостере-
ження ХАЕС 

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 15.02.2012 року 
№ 91 

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

  

Про використання та освоєння кош-
тів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічно-
го розвитку окремих територій 

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 06.02.2012 року 
№ 106  

Січень Дьома О.М.. – 
начальник управління 
регіонального розвитку 
та будівництва обл-
держадміністрації 
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1 2 3 4 
Про соціальний захист дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які виховуються у сі-
мейних формах виховання 

З метою популяри-
зації сімейних форм 
виховання 

Січень Магур Н.І. – начальник 
служби у справах дітей 
облдержадміністрації 

  

Про стан виконавської дисципліни 
у відділах апарату, департаментах 
та інших структурних підрозділах 
обласної державної адміністрації у 
ІV кварталі 2017 року 

З метою підвищення 
виконавської дисци-
пліни серед працівни-
ків апарату облдерж-
адміністрації та її струк-
турних підрозділів 

Січень Матковський Г.В. – 
начальник відділу кон-
тролю апарату обл-
держадміністрації 

  

Про хід виконання окремих рішень 
Ради національної безпеки і оборо-
ни України, введених у дію указами 
Президента України 

З метою аналізу вико-
нання окремих рішень 
РНБО України, введе-
них у дію указами Пре-
зидентаУкраїни

Січень Матковський Г.В. – 
начальник відділу кон-
тролю апарату обл-
держадміністрації 

    

Про виконання райдержадміністра-
ціями і виконавчими комітетами місь-
ких (міст обласного значення) рад 
Закону України “Про Державний 
реєстр виборців” та постанов Цент-
ральної виборчої комісії щодо функ-
ціонування автоматизованої інформа-
ційно-телекомунікаційної системи 
“Державний реєстр виборців” 

З метою забезпечення 
ефективної роботи від-
ділів ведення Держав-
ного реєстру виборців 

Січень Задорожна І.Д. – 
начальник відділу 
адміністрування 
Державного реєстру  
виборців апарату обл-
держадміністрації 

    

Про виконання райдержадміністра-
ціями і виконавчими комітетами 
міських (міст обласного значення) 
рад Закону України “Про місцеві 
вибори” 

З метою виконання 
основних організацій-
них заходів з підготов-
ки та проведення по-
зачергових, проміж-
них, повторних місце-
вих виборів

Січень Задорожна І.Д. – 
начальник відділу 
адміністрування 
Державного реєстру  
виборців апарату обл-
держадміністрації 

  

Про підсумки роботи установ куль-
тури і мистецтва області  у 2017 році 

З метою аналізу стану 
галузі та визначення 
завдань подальшого 
розвитку 

Лютий  Трунова І.М. – 
начальник управління 
культури, національ-
ностей, релігій та ту-
ризму облдержадмі-
ністрації

    

Про комплексну перевірку та оцінку 
діяльності Хмельницької міської 
ради щодо виконання вимог законів 
та інших нормативно-правових актів з 
питань техногенної та пожежної 
безпеки, цивільного захисту 

Згідно з планом з під-
готовки територіаль-
ної підсистеми ЄДС 
цивільного захисту 
області на 2018 рік 

Лютий Данилюк Є.Д. –  
начальник управління з 
питань цивільного за-
хисту населення обл-
держадміністрації 

  

Про командно-штабне навчання ци-
вільного захисту органів управління 
та спеціалізованих служб цивіль-
ного захисту Красилівського району 

Згідно з планом з під-
готовки територіаль-
ної підсистеми ЄДС 
цивільного захисту 
області на 2018 рік

Лютий Данилюк Є.Д. –  
начальник управління з 
питань цивільного за-
хисту населення обл-
держадміністрації
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1 2 3 4 
Про підготовку та проведення прак-
тичних заходів щодо безаварійного 
пропуску на водних об’єктах льодо-
ходу та весняного паводку з відпра-
цюванням планів взаємодії з облас-
ними спеціалізованими службами ЦЗ 

Згідно з планом з під-
готовки територіаль-
ної підсистеми ЄДС 
цивільного захисту 
області на 2018 рік 

Лютий-
березень 

Данилюк Є.Д. –  
начальник управління з 
питань цивільного за-
хисту населення обл-
держадміністрації 

  

Про комплексну перевірку та оцінку 
діяльності Кам’янець-Подільської місь-
кої ради щодо виконання вимог за-
конів та інших нормативно-право-
вих актів з питань техногенної та 
пожежної безпеки, цивільного захисту

Згідно з планом з під-
готовки територіаль-
ної підсистеми ЄДС 
цивільного захисту 
області на 2018 рік 

Березень  Данилюк Є.Д. –  
начальник управління з 
питань цивільного за-
хисту населення обл-
держадміністрації 

  

Про командно-штабне навчання ци-
вільного захисту органів управління 
та спеціалізованих служб цивіль-
ного захисту м. Шепетівка 

Згідно з планом з під-
готовки територіаль-
ної підсистеми ЄДС 
цивільного захисту 
області на 2018 рік 

Березень  Данилюк Є.Д. –  
начальник управління з 
питань цивільного за-
хисту населення обл-
держадміністрації 

  

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, визначено у додатку 1 
до плану роботи обласної дер-
жавної адміністрації 

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

Протягом 
кварталу 

Керівники структур-
них підрозділів обл-
держадміністрації 

  

VІ. Надання методичної і практичної допомоги 
райдержадміністраціям та виконавчим комітетам 

міських (міст обласного значення) рад 

Заходи щодо надання методич-
ної і практичної допомоги рай-
держадміністраціям та виконав-
чим комітетам міських (міст облас-
ного значення) рад визначено у до-
датку 2 до плану роботи обласної 
державної адміністрації 

Удосконалення ро-
боти райдержадміні-
страцій, виконавчих 
комітетів міських 
(міст обласного зна-
чення) рад 

Протягом 
кварталу 

Заступники голови, 
начальники відділів 
апарату, керівники 
структурних підроз-
ділів облдержадмі-
ністрації 

    
   

 

 
VІІ. Організаційно-масові заходи 

 

7.1. Організація в області заходів з нагоди: 

СІЧЕНЬ 

Нового року (01) 
Різдва Христового (07) 
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Дня заповідників (11) 
Дня Соборності України (22) 
Дня працівника контрольно-ревізійної служби України (26) 
Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту (27) 
Дня пам’яті героїв Крут (29) 
Дня працівника пожежної охорони (29) 

ЛЮТИЙ 

Всесвітнього дня охорони водно-болотних угідь (2)  
Всесвітнього дня боротьби з онкологічними захворюваннями (4) 
Міжнародного дня стоматолога (9) 
Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав (15) 
Міжнародного дня дітей, хворих на рак (15) 
Дня Державного герба України (19) 
Дня Героїв Небесної Сотні (20) 
Міжнародного дня рідної мови (21) 

БЕРЕЗЕНЬ 

Всесвітнього дня цивільної оборони (01) 
Всесвітнього дня імунітету (01) 
Міжнародного дня письменника (03) 
Всесвітнього дня боротьби з глаукомою (06) 
Міжнародного жіночого дня (08) 
Дня землевпорядника (10) 
Дня захисту прав споживачів (15) 
Дня працівника податкової і митної справи України (18) 
Дня працівників житлово-комунального господарства і 
побутового обслуговування населення (18) 
Всесвітнього дня поезії (21) 
Всесвітнього дня водних ресурсів (22) 
Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз (24) 
Дня Служби безпеки України (25) 
Дня визволення міста Хмельницького від німецько-фашистських 
загарбників (25) 
Дня Національної гвардії України (26) 
Міжнародного дня театру (27) 
Дня нефролога (27) 
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7.2. Засідання: 

колегій структурних підрозділів облдержадміністрації (за участю заступ-
ників голови облдержадміністрації) 

Протягом кварталу 

Керівники структурних підрозділів обл-
держадміністрації 

архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування та архітек-
тури облдержадміністрації 

Протягом кварталу 

Відділ містобудування та архітектури обл-
держадміністрації 

кваліфікаційної комісії з присвоєння спортивних розрядів та кваліфіка-
ційних категорій тренерів-викладачів, інструкторів-методистів зі спорту; 

комісії з присудження персональних стипендій провідним спортсменам 
області відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації 
від 04.05.2017 № 327/2017-р “Про нову редакцію Положення про персональні 
стипендії для спортсменів “За вагомий внесок у розвиток спорту вищих 
досягнень” 

Протягом кварталу 

Управління молоді та спорту 
облдержадміністрації 

комісії обласної державної адміністрації по попередньому розгляду про-
позицій щодо відзначення державними нагородами України 

Протягом кварталу, у разі потреби 

Відділ з питань персоналу та нагород апарату 
облдержадміністрації 

обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заро-
бітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних 
виплат 

Протягом кварталу 

Департамент соціального захисту населення  
облдержадміністрації 

громадської ради при облдержадміністрації 

Протягом кварталу 

Управління інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю облдержадміністрації 
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комісії з питань нагородження педагогічних працівників відзнаками 
Департаменту освіти і науки  

Щомісячно     

Департамент освіти і науки облдержадмі-
ністрації 

консультативної ради з питань охорони культурної спадщини у Хмель-
ницькій області 

Щомісячно 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму  облдержадміністрації 

експертно-перевірної комісії щодо внесення документів органів держав-
ної влади та органів місцевого самоврядування, установ, підприємств, орга-
нізацій області до Національного архівного фонду України 

Січень-березень 

Державний архів області 

комісії по присудженню персональних стипендій для обдарованих дітей, 
творчої молоді та провідних митців області 

Лютий 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму  облдержадміністрації 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуа-
цій облдержадміністрації 

Лютий 

Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

координаційної ради з питань сім’ї, ґендерної рівності демографічного 
розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми 

Березень 

Департамент соціального захисту населення  
облдержадміністрації 

координаційної ради з питань сприяння впровадженню заходів щодо 
захисту прав інтелектуальної власності  

Березень 

Департамент економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури облдержадміністрації 
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ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 

Березень 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації
 

7.3. Інші заходи: 

заходи інформаційно-роз’яснювального характеру з актуальних питань 
життєдіяльності області 

Протягом кварталу

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадмі-
ністрації 

обласні спортивні змагання й відрядження спортсменів та тренерів для 
участі у спортивних заходах на всеукраїнському рівні 

Протягом кварталу

Управління молоді та спорту облдерж-
адміністрації

інформаційно-роз’яснювальні виїзні прийоми в населених пунктах, тема-
тичні зустрічі з трудовими колективами підприємств, організацій, установ та 
жителями населених пунктів області за місцем проживання, висвітлення 
роз’яснювальних матеріалів у засобах масової інформації з питань пенсійного 
законодавства 

Протягом кварталу 
Головне управління Пенсійного фонду 
України в області

виступи у засобах масової інформації до Дня Соборності України, до 
100-річчя проголошення незалежності Української Народної республіки; 

експонування постійно діючих виставок архівних документів: 
“Наш край в період Центральної ради”; 
“З історії доби Гетьманату, Кам’янець-Подільський період” 

Протягом кварталу 

Державний архів області 

заходи з нагоди відзначення Дня Соборності та Свободи України 

Січень
Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації

експонування виставок архівних документів до Дня Соборності України  

Січень 

Державний архів області 
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ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

Січень-лютий 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

експонування виставок архівних документів до сторіччя проголошення 
незалежності Української Народної республіки 

Січень-лютий 

Державний архів області 

вручення обласних стипендій обдарованій молоді та провідним  митцям 

Лютий

Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації

заключний етап VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнів-
ської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

Березень 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

заходи до дня народження Т.Г. Шевченка 

Березень
Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації

 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 

 
 


