
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
30.03.2018 № 343/2018-р 

 

ПЛАН РОБОТИ 
Хмельницької обласної державної адміністрації 

на ІІ 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: 

Про хід виконання Програми розвитку 
автомобільних доріг загального кори-
стування 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 Департамен-
ту економічного роз-
витку, промисловості 
та інфраструктури 
облдержадміністрації 

  

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

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

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

  

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 Департамен-
ту соціального захисту 
населення облдерж-
адміністрації 

  

Про виконання у 2017 році обласної 
комплексної програми соціального 
захисту населення на 2016-2020 роки 

З метою інформуван-
ня про хід виконання 
програми 

ІІ квартал  Лукомська С.І. – 
директор Департамен-
ту соціального захисту 
населення облдерж-
адміністрації

  

Про виконання Програми зайнятості 
населення Хмельницької області на 
період до 2017 року 

З метою інформуван-
ня про виконання 
програми 

ІІ квартал Лукомська С.І. – 
директор Департамен-
ту соціального захисту 
населення облдерж-
адміністрації 

  

Про виконання Програми капіталь-
ного ремонту, модернізації та заміни 
ліфтів житлового фонду Хмельницької 
області на 2013-2017 роки 

З метою аналізу стану 
виконання  програми  

ІІ квартал  Дашковський С.М. –
начальник управління 
житлово-комуналь-
ного господарства обл-
держадміністрації
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1 2 3 4 
Про хід виконання програми охорони 
навколишнього природного середо-
вища Хмельницької області на 2016-
2020 роки 

З метою аналізу стану 
виконання у 2017 році 
вказаної програми 

II квартал Омелянюк О.Т. –  
директор Департамен-
ту  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 розвит-
ку та будівництва обл-
держадміністрації

    

Про внесення змін та продовження 
терміну дії Програми будівництва 
(придбання) доступного житла у 
Хмельницькій області на 2010-
2017 роки 

З метою підвищення 
рівня забезпеченням 
житлом громадян 

II квартал Дьома О.М. – 
начальник управління 
регіонального розвит-
ку та будівництва обл-
держадміністрації

  

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

З метою створення 
містобудівного ка-
дастру Хмельницької 
області 

ІІ квартал Дунаєвська І.М. – 
начальник відділу 
містобудування та 
архітектури облдерж-
адміністрації 

  

Про затвердження Обласної цільової 
соціальної програми національно-
патріотичного виховання дітей та 
молоді на 2018-2021 роки 

З метою розвитку на-
ціонально-патріотич-
ного виховання 

ІІ квартал Клімов В.І. –  
начальник управлін-
ня молоді та спорту 
облдержадміністрації

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

Про підсумки проходження опалю-
вального сезону 2017/2018 року та 
організацію підготовки об’єктів жит-
лово-комунального господарства та 
соціальної сфери до роботи в зимовий 
період 2018/2019 року 

З метою підведення 
підсумків та аналізу 
стану проходження 
опалювального сезо-
ну 2017/2018 року та 
визначення заходів з 
підготовки до опалю-
вального сезону 
2018/2019 року 

24 квітня  Дашковський С.М. –
начальник управління 
житлово-комуналь-
ного господарства 
облдержадміністрації 

  

Про заходи з утримання та ремонту 
автомобільних доріг місцевого зна-
чення загального користування  

З метою ефектив-
ності утримання та 
ремонту автомобіль-
них доріг місцевого 
значення загального 
користування 

24 квітня Дьома О.М. – 
начальник управління 
регіонального розвит-
ку та будівництва обл-
держадміністрації 

    

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 управлін-
ня інформаційної ді-
яльності та комуніка-
цій з громадськістю 
облдержадміністрації 
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1 2 3 4 
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 Держ-
продспоживслужби 
в області 

  

Про стан підготовки підприємств 
агропромислового комплексу області 
до збирання зернових культур  

З метою підготовки та 
успішного проведен-
ня комплексу зби-
ральних робіт 

22 травня Омелянюк О.Т. – 
директор Департа-
менту агропроми-
слового  розвитку, 
екології та природних 
ресурсів облдерж-
адміністрації 

  

Про стан протипожежного захисту 
закладів оздоровлення та відпочинку 
дітей у 2018 році 

З метою аналізу про-
типожежного стану 
закладів оздоров-
лення та відпочинку 
дітей

22 травня Братко Е.П. –  
начальник Головного 
управління ДСНС 
України в області 

  

Про соціальний захист учасників 
АТО  

З метою соціального 
захисту учасників 
АТО 

26 червня Лукомська С.І. – 
директор Департа-
менту соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації

  

Про стан забезпечення послугами 
водопостачання та водовідведення 
населених пунктів області в рамках 
програми “Питна вода Хмельнич-
чини” на 2008-2018 роки 

З метою забезпечення 
виконання програми 
“Питна вода Хмель-
ниччини” на 2008-
2018 роки 

26 червня Дашковський С.М. –
начальник управління 
житлово-комуналь-
ного господарства 
облдержадміністрації 

  

Про стан здійснення заходів з пожеж-
ної безпеки на період збирання вро-
жаю зернових в агроформуваннях та 
хлібоприймальних підприємствах 
області 

З метою недопущен-
ня виникнення пожеж  
та надзвичайних си-
туацій  під час жнив-
ної кампанії 2018 року

26 червня Братко Е.П. –  
начальник Головного 
управління ДСНС 
України 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 управлінь-
ня молоді та спорту 
облдержадміністрації 

  

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 Організаційний відділ 
апарату облдержадмі-
ністрації 
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ІІІ. Питання взаємодії з органами місцевого 
самоврядування: 

Участь голови, заступників голови, 
керівника апарату, керівників 
структурних підрозділів облдерж-
адміністрації у роботі сесії, прези-
дії, депутатських комісій обласної 
ради 

Виконання вимог за-
конів України “Про 
місцеві державні 
адміністрації”, “Про 
місцеве самовряду-
вання в Україні” 

Протягом 
кварталу 

Голова, заступники 
голови, керівник 
апарату, керівники 
структурних підроз-
ділів облдерж-
адміністрації 

  

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, 
керівники структурних 
підрозділів 
облдержадміністрації 

  

Організація контролю за своєчасним 
розглядом запитів депутатів облас-
ної ради до голови облдержадмі-
ністрації, 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 
здійсненням органами 
місцевого самовряду-
вання делегованих 
повноважень органів 
виконавчої влади” 

Протягом 
кварталу 

Організаційний 
відділ апарату 
облдержадміністрації 

ІV. Питання для вивчення з наступним інформуванням по них в 
оперативному порядку заступників голови, керівника апарату 

облдержадміністрації: 
Про проведення технічної інвента-
ризації захисних споруд цивільної 
оборони 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільно-
го захисту територі-
альної підсистеми 
ЄДС цивільного 
захисту на 2018 рік

Протягом 
кварталу 

Данилюк Є.Д. –  
начальник управління 
з питань цивільного 
захисту населення 
облдержадміністрації 

  

Стан шефської допомоги 
військовим частинам Збройних Сил 
України, Національної гвардії 
України та Державної 
прикордонної служби України 

На виконання Указу 
Президента України 
від 11 лютого 2016 
року № 44/2016 “Про 
шефську допомогу 
військовим частинам 
Збройних Сил Украї-
ни, Національної 
гвардії України та Дер-
жавної прикордонної 
служби України”

Протягом 
кварталу 

Мартинюк В.М. – 
начальник відділу взає-
модії з правоохорон-
ними органами та 
оборонної роботи апа-
рату облдержадміні-
страції 
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Про стан виплати заробітної плати 
на підприємствах житлово-кому-
нального господарства області 

З метою забезпечення 
своєчасної виплати 
заробітної плати та 
недопущення забор-
гованості

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 щодо забезпечен-
ня розрахунків за спо-
житі енергоносії  

Протягом 
кварталу 

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

  

Про хід проведення весняних толок 
з благоустрою населених пунктів 
області 

З метою покращення 
стану благоустрою  

Протягом 
кварталу 

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

    

Про проведення перевірок в окре-
мих районних державних адміні-
страціях (за окремим графіком) 

З метою підвищення 
виконавської дисцип-
ліни серед працівни-
ків райдержадміні-
страцій 

Протягом 
кварталу 

Матковський Г.В. – 
начальник відділу 
контролю апарату 
облдержадміністрації 

  

Про стан виконавської дисципліни 
у відділах апарату, департаментах 
та інших структурних підрозділах 
обласної державної адміністрації  
у І кварталі 2018 року 

З метою підвищення 
виконавської дисци-
пліни серед працівни-
ків апарату облдерж-
адміністрації та її 
структурних підроз-
ділів 

Квітень Матковський Г.В. – 
начальник відділу 
контролю апарату 
облдержадміністрації 

  

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 
Президента України 

Квітень Матковський Г.В. – 
начальник відділу 
контролю апарату 
облдержадміністрації 

  

Про виконання райдержадміністра-
ціями, виконавчими комітетами 
міських (міст обласного значення) 
рад Закону України “Про Держав-
ний реєстр виборців” та постанов 
Центральної виборчої комісії щодо 
функціонування автоматизованої 
інформаційно-телекомунікаційної 
системи “Державний реєстр вибор-
ців” 

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

Квітень Задорожна І.Д. –
начальник  відділу 
адміністрування Дер-
жавного реєстру вибор-
ців апарату облдерж-
адміністрації 

  

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

З метою виконання 
основних організацій-
них заходів з підготов-
ки та проведення поза-
чергових, проміжних, 
повторних місцевих 
виборів 

Квітень Задорожна І.Д. –
начальник  відділу 
адміністрування Дер-
жавного реєстру вибор-
ців апарату облдерж-
адміністрації 
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Про комплексну перевірку та оцін-
ку діяльності Славутської райдерж-
адміністрації щодо виконання ви-
мог законів та інших нормативно-
правових актів з питань техногенної 
та пожежної безпеки, цивільного 
захисту  

Згідно з планом основ-
них заходів цивільно-
го захисту територі-
альної підсистеми 
ЄДС цивільного 
захисту на 2018 рік 

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

    

Про підготовку та проведення тре-
нувань органів управління та сил 
цивільного захисту щодо дій у разі 
виникнення надзвичайної ситуації 
на ХАЕС 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільно-
го захисту територі-
альної підсистеми 
ЄДС цивільного 
захисту на 2018 рік 

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

  

Про проблеми та перспективи роз-
витку музейної справи на Хмельнич-
чині 

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

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

  

Про комплексну перевірку та оцін-
ку діяльності Теофіпольської рай-
держадміністрації щодо виконання 
вимог законів та інших норматив-
но-правових актів з питань техно-
генної та пожежної безпеки, цивіль-
ного захисту 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільно-
го захисту територі-
альної підсистеми 
ЄДС цивільного 
захисту на 2018 рік 

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

  

Контроль за проведенням штабних 
тренувань з органами управління 
цивільного захисту Старосиняв-
ського району 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільно-
го захисту територі-
альної підсистеми 
ЄДС цивільного 
захисту на 2018 рік 

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

  

Підготовка та проведення трену-
вань органів управління та сил ци-
вільного захисту щодо дій у разі ви-
никнення надзвичайних ситуацій на 
базі зберігання озброєння Збройних 
сил України в/ч А-4009 м. Старо-
костянтинів 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільно-
го захисту територі-
альної підсистеми 
ЄДС цивільного 
захисту на 2018 рік 

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

  

Про проведення перевірок місцевих 
органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ та організацій щодо 
стану готовності місць масового від-
починку населення на водних об’єк-
тах 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільно-
го захисту територі-
альної підсистеми 
ЄДС цивільного 
захисту на 2018 рік 

Травень-
червень 

Данилюк Є.Д. –  
начальник управління 
з питань цивільного за-
хисту населення обл-
держадміністрації 
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1 2 3 4 
Про комплексну перевірку та оцін-
ку діяльності Нетішинської міської 
ради щодо виконання вимог законів 
та інших нормативно-правових ак-
тів з питань техногенної та пожеж-
ної безпеки, цивільного захисту 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільно-
го захисту територі-
альної підсистеми 
ЄДС цивільного 
захисту на 2018 рік 

Червень 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 основ-
них заходів цивільно-
го захисту територі-
альної підсистеми 
ЄДС цивільного 
захисту на 2018 рік

Червень 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 струк-
турних підроз-
ділів облдержадмі-
ністрації 

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, 
керівник апарату, 
керівники струк-
турних підрозділів 
облдержадміністра-
ції та її апарату 

    
 

VІІ. Організаційно-масові заходи 
 

7.1. Організація в області заходів з нагоди: 

КВІТЕНЬ 

Міжнародного дня дитячої книги (02) 
Міжнародного дня спорту (06) 
Всесвітнього дня здоров’я (07) 
Світлого Христового Воскресіння. Великодня (08) 
Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів (11) 
Дня екологічних знань (15) 
Міжнародного дня пам’яток та історичних місць, Дня пам’яток історії 
та культури (18)  
Дня довкілля (21) 
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Всесвітнього дня Землі (22) 
Всесвітнього дня книги і авторського права (23) 
Дня Чорнобильської трагедії (26) 
Всесвітнього дня охорони праці (28) 

ТРАВЕНЬ 

Дня праці (01) 
Всесвітнього дня свободи преси (03) 
Всесвітнього дня акушерки (5) 
Всесвітнього тижня планування сім’ї та збереження репродуктивного 
здоров’я (08-14) 
Міжнародного дня Червоного Хреста і Червоного півмісяця (08) 
Днів пам’яті та примирення, присвячених пам’яті жертв Другої світової 
війни (08-09)   
Дня Перемоги над нацизмом у Європі (09) 
Всесвітнього дня медичної сестри (12) 
Дня матері (13)  
Міжнародного дня сім’ї (15) 
Дня вишиванки (17) 
Міжнародного дня музеїв (18) 
Дня науки (19) 
Дня Європи в Україні (19) 
Дня пам’яті жертв політичних репресій (20) 
Всесвітнього дня культурного різноманіття в ім’я діалогу та 
розвитку (21) 
Міжнародного дня біологічного різноманіття (22) 
Дня слов’янської писемності і культури (24) 
Дня філолога (25) 
Свята “Останній дзвоник” (25) 
Дня прикордонника (28) 
Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням (31) 

ЧЕРВЕНЬ 

Міжнародного дня захисту дітей (01) 
Дня працівників водного господарства (03) 
Дня працівників місцевої промисловості (03) 
Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища (05) 
Дня журналіста (06) 
Дня працівників легкої промисловості (10) 
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Всесвітнього дня донора (14) 
Дня захисту людей похилого віку (15) 
Дня медичного працівника (17) 
Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22) 
Дня державної служби України (23) 
Дня молоді (24) 
Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотиками та їх        
незаконним обігом (26) 
Міжнародного дня рибальства (27) 
Дня Конституції України (28) 

7.2. Засідання: 

колегій структурних підрозділів облдержадміністрації (за участю заступ-
ників голови, керівника апарату 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; 

координаційної ради з національно-патріотичного виховання 
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 заробітної 
плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; 

обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та 
зайнятості населення 

Протягом кварталу 

Департамент соціального захисту населення  
облдержадміністрації 
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громадської ради при облдержадміністрації 
Протягом кварталу 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 

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

Протягом кварталу 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму  облдержадміністрації 

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

Квітень-травень 

Державний архів області 

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

Травень 

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 

Червень 

Департамент соціального захисту населення  
облдержадміністрації 

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

Червень 

Департамент економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури 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 
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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 річниці визволення Хмельнич-
чини від німецько-фашистських загарбників, до Дня Перемоги у Другій сві-
товій війні, до Дня Конституції України; 

експонування постійно діючих виставок архівних документів: 
“Подоляни в роки Другої світової війни”; 
“100-річчя української державності: УНР, Гетьманат, Директорія – 1917-

1921 роки” 
Протягом кварталу 

Державний архів області 

заходи до Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських конц-
таборів; 

 заходи до дня Чорнобильської трагедії; 
заходи до Всеукраїнського дня пам’яток історії та культури; 
Всеукраїнський літературний фестиваль “Зернослово”; 
Міжнародний конкурс скрипалів PROART-2018 

Квітень

Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації 

експонування виставок архівних документів до 95-річчя заснування 
районів області  

Квітень 

Державний архів області 

 

експонування виставок архівних документів до Дня Пам’яті жертв полі-
тичних репресій “Безпідставно репресовані” 

Травень 

Державний архів області 
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заходи з нагоди відзначення 73-ї річниці перемоги над нацизмом у 
Європі; 

заходи до Дня Європи; 
Шевченківські читання “Юнь шанує Кобзаря”; 
регіональний фестиваль “Європейська феєрія”; 
заходи до Міжнародного дня музеїв; 
заходи до Всеукраїнського дня пам’яток історії і культури; 
заходи до Дня пам’яті жертв політичних репресій; 
Міжнародний фестиваль національних культур “Острів семи скарбів”; 
Обласний огляд-конкурс учнівських хореографічних колективів “Роз-

май-2018”; 
Музейний мистецький фестиваль “ARTколаж”; 
Classik Open Air Show; 
Всеукраїнський інструментальний конкурс “PROart”; 
Відкритий фестиваль-конкурс естрадної пісні імені М. Мозгового; 
Булаєнківські читання “На землі, що натхнення йому дарувала” 

Травень

Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації 

святковий захід до Дня матері для матерів-вихователів прийомних сімей 
та матерів-вихователів дитячих будинків сімейного типу 

Травень

Служба у справах дітей 
облдержадміністрації 

заходи до Міжнародного Дня захисту дітей; 
урочистості з нагоди відзначення Дня Конституції України; 
регіональний музейний форум “Музей: храм муз 2018”; 
обласний фестиваль-конкурс аматорських театральних колективів “По-

дільська сцена-2018”; 
міжнародний лицарський фестиваль “Форпост” 

Червень

Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації 

святковий захід з нагоди Міжнародного дня захисту дітей для вихованців 
центрів соціально-психологічної реабілітації дітей “Щасливе дитинство” та 
“Подолянчик”, вихованців прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу  

Червень

Служба у справах дітей 
облдержадміністрації 
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обласна спартакіада серед державних службовців 
Червень 

Управління молоді та спорту облдерж-
адміністрації 

 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 


