Додаток 2
до плану роботи обласної державної
адміністрації на ІІ квартал 2018 року
ЗАХОДИ
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 облдержадміністрації

юридичному відділу апарату Хмельницької райдержадміністрації з питань правового забезпечення
Протягом кварталу
Юридичний відділ апарату облдержадміністрації

райдержадміністраціям, структурним підрозділам облдержадміністрації
з питань організації роботи з документами
Протягом кварталу
Загальний відділ апарату облдержадміністрації

райдержадміністраціям та виконавчим комітетам міських (міст обласного 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

райдержадміністраціям та виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) рад з питань доступу до публічної інформації
Протягом кварталу
Сектор забезпечення доступу до публічної
інформації апарату облдержадміністрації

Кам’янець-Подільській, Ярмолинецькій райдержадміністраціям щодо
організації роботи із забезпечення режиму секретності та охорони державної
таємниці
Протягом кварталу
Сектор режимно-секретної роботи апарату
облдержадміністрації

2

Білогірській, Волочиській, Городоцькій, Дунаєвецькій, Ізяславській,
Летичівській, Новоушицькій, Славутській, Старосинявській, Теофіпольській,
Чемеровецькій, Шепетівській райдержадміністраціям, департаментам соціального захисту населення, фінансів, управлінням житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та будівництва, молоді та спорту, культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації щодо організації роботи із зверненнями громадян
Протягом кварталу
Відділ роботи із зверненнями громадян апарату
облдержадміністрації

відділам ведення Державного реєстру виборців області з питань ведення реєстру
Протягом кварталу
Відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації

Віньковецькому, Деражнянському, Шепетівському районним центрам
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з організації роботи щодо
здійснення соціального супроводу сімей та осіб, які опинилися у складних
життєвих обставинах;
моніторинг організації та надання соціальних послуг у Гуменецькій,
Гуківській сільських об’єднаних територіальних громадах
Протягом кварталу
(04, 05 квітня, 15, 16 травня, 14 червня)
Обласний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських (міст обласного
значення), сільських та селищних рад щодо роз’яснення нормативно-правових актів України з питань Державної підтримки агропромислового
комплексу у 2018 році
Травень
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

відділу культури Ярмолинецької райдержадміністрації з питань дотримання законодавства у сфері початкової мистецької освіти
Квітень
Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації

відділу культури Деражнянської райдержадміністрації з питань дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини
Червень
Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації
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2. Проведення семінарів, нарад:
підвищення кваліфікації прийомних батьків, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, які функціонують більше 2-х років;
навчання для кандидатів у наставники
Протягом кварталу
Обласний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

нарада із спеціалістами відділів/управлінь освіти райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад та об’єднаних територіальних громад, заступниками директорів закладів загальної
середньої освіти обласного підпорядкування з питань проведення державної
підсумкової атестації учнів;
нарада з відповідальними працівниками управлінь/відділів освіти
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад та об’єднаних територіальних громад, щодо забезпечення організованого проведення ЗНО в області у 2018 році;
нарада з відповідальними працівниками закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти щодо забезпечення організованого проведення ЗНО в області у 2018 році
Квітень
Департамент освіти і науки облдержадміністрації

семінар інструкторів, завідуючих методичними кабінетами, діловодів
районних, міських будинків культури та закладів культури об’єднаних територіальних громад області на тему: “Інформаційно-методичне забезпечення
сучасних клубних закладів області”
Квітень
Управління культури, національностей,
релігій та туризму облдержадміністрації

нарада з начальниками цивільного захисту міст обласного значення та
районів області, керівниками обласних спеціалізованих служб цивільного
захисту, начальниками управлінь, відділів (секторів) з питань цивільного захисту населення виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад
та райдержадміністрацій з підведення підсумків роботи у І кварталі 2018 року та визначення завдань на ІІ квартал 2018 року
Квітень
Управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації

нарада з директорами районних, міських, селищних центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді про актуальні та проблемні питання здійс-
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нення соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих
обставинах
12 квітня
Обласний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

вебінар зі спеціалістами відділів/управлінь освіти щодо дотримання
вимог проведення державної підсумкової атестації учнів;
вебінар зі спеціалістами відділів/управлінь освіти щодо організації
оздоровлення дітей у літній період у закладах дошкільної освіти
Травень
Департамент освіти і науки облдержадміністрації

засідання “круглого столу” на тему: “Охорона довкілля та раціональне
використання природних ресурсів”;
нарада з начальниками управлінь (відділів) агропромислового розвитку
райдержадміністрацій та керівниками агроформувань усіх форм власності з
питань підготовки до збирання врожаю зернових культур у 2018 році
Травень
Департамент агропромислового розвитку,
екології та природних ресурсів облдержадміністрації

семінар завідуючих районними (міськими) бібліотеками для дітей, заступників директорів централізованих бібліотечних систем з питань обслуговування дітей на тему: “Моделювання бібліотечного обслуговування дітей:
актуальні та дієві методи”;
семінар директорів районних та міських будинків культури на тему:
“Організація діяльності клубного закладу для задоволення соціокультурних
потреб населення в умовах децентралізації”
Травень
Управління культури, національностей, релігій
та туризму облдержадміністрації

семінар директорів державних музеїв та державних історико-культурних заповідників на тему: “Пріоритетні напрями роботи та завдання сучасного
музею”;
семінар директорів централізованих бібліотечних систем, центральних
районних та міських бібліотек на тему: “Роль центральних бібліотек у
консолідації зусиль публічних бібліотек регіону”
Червень
Управління культури, національностей, релігій
та туризму облдержадміністрації

нарада з начальниками управлінь та відділів містобудування та архітектури райдержадміністрацій і виконавчих комітетів міських (міст обласного
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значення) рад з нагоди святкування 01 липня професійного свята – Дня
архітектури України
Червень
Відділ містобудування та архітектури
облдержадміністрації

підвищення кваліфікації психологів центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, комунальних закладів об’єднаних територіальних громад;
психологічна робота з сім’ями, дітьми та молоддю
05-07 червня
Обласний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

підвищення кваліфікації новопризначених спеціалістів районних, міських, селищних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, новопризначених фахівців із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад;
організація та здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
11-13 червня
Обласний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

