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ПЛАН РОБОТИ 

Хмельницької обласної державної адміністрації 
на ІІІ 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 у першому пів-
річчі 2018 року Програми соціально- 
економічного розвитку Хмель-
ницької області на 2018 рік  

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

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

Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2018 рік       

Вимога Бюджетного 
кодексу України 

ІІІ квартал 
 

Пенюшкевич С.А.- 
директор Департамен-
ту фінансів облдержад-
міністрації 

Про виконання обласної програ-
ми забезпечення безперешкод-
ного доступу людей з обмеже-
ними фізичними можливостями 
та інших маломобільних груп 
населення до об’єктів житлового 
та громадського призначення на 
2012-2017 роки 

З метою інформу-
вання про хід ви-
конання програми 

   ІІІ квартал 
 

Лукомська С.І. – 
директор Департамен-
ту соціального захис-
ту населення обл-
держадміністрації 

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

З метою інформу-
вання про хід вико-
нання програми 

ІІІ квартал  
 

Лукомська С.І. – 
директор Департамен-
ту соціального захисту 
населення облдержад-
міністрації 

Про виконання Програми зайня-
тості населення Хмельницької 
області на період до 2017 року 

З метою інформу-
вання про хід вико-
нання програми 

ІІІ квартал Лукомська С.І. – 
директор Департамен-
ту соціального захис-
ту населення обл-
держадміністрації 

Про затвердження Регіональної 
програми створення та ведення 
містобудівного кадастру  Хмель-
ницької області 2018-2020 роки 

З метою створення 
містобудівного ка-
дастру Хмельниць-
кої області 

ІІІ квартал Дунаєвська І.М. –
начальник відділу міс-
тобудування та архі-
тектури облдержадмі-
ністрації
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ІІ. Питання для внесення на розгляд засідань колегії 
обласної державної адміністрації: 

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 
інфраструктури 
облдержадміністрації 

Про соціальний захист учасників 
АТО  

З метою соціального 
захисту учасників 
АТО 

24 липня Лукомська С.І. – 
директор Департаменту 
соціального захисту насе-
лення облдержадмініст-
рації 

Про ефективність використання 
земель сільськогосподарського 
призначення та водного фонду області 

З метою аналізу ефектив-
ності використання 
земель сільськогоспо-
дарського призначен-
ня та водного фонду 
області 

24 липня Омелянюк О.Т. – 
директор Департаменту  
агропромислового  
розвитку, екології та 
природних ресурсів 
облдержадміністрації 

Про стан підготовки навчальних 
закладів до нового 2018/2019 навчаль-
ного року та забезпечення їх проти-
пожежної безпеки  

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

24 липня Фасоля О.І.  –  
директор Департаменту  
освіти і науки облдерж-
адміністрації  
 
Братко Е.П. –  
начальник Головного 
управління ДСНС 
України в області 

Про стан виконання завдань по під-
готовці житлово-комунального гос-
подарства області та соціальної сфери 
до роботи в зимовий період  
2018/2019 року 
 

З метою усунення 
недоліків та належ-
ної підготовки під-
приємств галузі до 
роботи в осінньо-зи-
мовий період 2018/ 
2019 року 

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

 Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2018 рік 
 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  
 
 

   28 серпня Пенюшкевич С.А.- 
директор Департаменту 
фінансів облдержадміні-
страції 

Про стан та перспективи розвитку 
музейної справи в області 

З метою аналізу 
проблем, здобутків та 
перспектив розвитку 
музейної справи 
Хмельницької області 

28 серпня Трунова І.М. - 
начальник управління 
культури, 
національностей, 
релігій  та туризму 
облдержадміністрації
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Про освоєння у 2018 році коштів 
державного бюджету, передбачених 
на реалізацію інвестиційних проектів 
соціально-економічного розвитку 
регіонів 

З метою аналізу стану 
освоєння у 2018 році 
коштів державного 
бюджету, передба-
чених на реалізацію 
інвестиційних про-
ектів соціально-еко-
номічного розвит-
ку регіонів 

25вересня Дьома О.М. –  
начальник управління 
регіонального розвитку 
та будівництва 
облдержадміністрації 

Про стан розвитку промисловості 
Хмельницької області 

З метою аналізу стану 
розвитку промисло-
вості 

25вересня Гриневич Ю.В. –  
директор Департаменту 
економічного розвитку, 
промисловості та інф-
раструктури облдержад-
міністрації 

Про стан здійснення природоохорон-
них заходів в області 

З метою аналізу стану 
охорони та збереження 
навколишнього при-
родного середовища 

25вересня 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 

25вересня Поліщук  Д.А. –  
начальник організацій-
ного відділу апарату 
облдержадміністрації 

ІІІ. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування: 

Участь голови, заступників голови, 
керівника апарату, керівників струк-
турних підрозділів облдержадмі-
ністрації у роботі сесії, президії, 
депутатських комісій обласної 
ради 

Виконання вимог за-
конів України “Про 
місцеві державні адмі-
ністрації”, “Про міс-
цеве самоврядуван-
ня в Україні” 

Протягом 
кварталу 

Голова, заступники 
голови, керівник апа-
рату, керівники струк-
турних підрозділів 
облдержадміністрації 

Проведення спільних організацій-
но-масових заходів, визначених у 
VІІ розділі плану роботи 
облдержадміністрації 

З метою забезпечення 
виконання спільних 
планів проведення 
заходів 

Протягом 
кварталу 

Заступники  голови,  ке-
рівник апарату, керівники 
структурних підрозділів 
облдержадміністрації 

  

Організація контролю за своєчасним 
розглядом запитів депутатів облас-
ної ради до голови, заступників, 
керівника апарату облдержадмі-
ністрації 

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

Протягом 
кварталу 

Відділ контролю апа-
рату облдержадміні-
страції 
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Контроль за здійсненням органами 
місцевого самоврядування делего-
ваних повноважень органів вико-
навчої влади 

Виконання вимог пос-
танови Кабінету Мініст-
рів України від 09.03.1999 
№ 339 “Про затверджен-
ня Порядку контролю 
за здійсненням органа-
ми місцевого самовря-
дування делегованих 
повноважень органів 
виконавчої влади” 

Протягом 
кварталу 

Організаційний від-
діл апарату обл-
держадміністрації 

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

Про стан шефської допомоги військо-
вим частинам Збройних Сил Украї-
ни, Національної гвардії України 
та Державної прикордонної служ-
би України 

З метою аналізу вико-
нання Указу Президен-
та України від 11 люто-
го 2016 року № 44/2016 
«Про шефську допомо-
гу військовим частинам 
Збройних Сил України, 
Національної гвардії 
України та Державної 
прикордонної служби 
України» 

Протягом 
кварталу 

Мартинюк В.М. – 
начальник  відділу 
взаємодії з правоохо-
ронними органами  
та оборонної роботи 
апарату облдержад-
міністрації 

Про виконання обласного бюджету за 
перше півріччя 2018 рік 

Відповідно до ст. 80 Бюд-
жетного кодексу України  
 

Протягом    
кварталу 

Пенюшкевич С.А.- 
директор Департа-
менту фінансів обл-
держадміністрації 

Моніторинг виконання плану ре-
гіонального/державного замовлення на 
підготовку робітничих кадрів та мо-
лодших спеціалістів у заклади про-
фесійної (професійно-технічної) освіти 
на 2018 рік 

З метою аналізу виконан-
ня плану регіонального/ 
державного замовлення 

Протягом 
кварталу 

Фасоля О.І. –  
директор Департа-
менту освіти і науки 
облдержадміністрації 
 

Про проведення технічної інвентари-
зації захисних споруд цивільної обо-
рони 

Згідно з планом основних 
заходів цивільного за-
хисту області  на 2018 рік 

Протягом 
кварталу 

Управління з питань 
цивільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 

Про перевірку роботи консультаційних 
пунктів при ЖЕКах міст Хмельниць-
кий, Шепетівка, селищних та сільських 
радах 

Згідно з планом основних 
заходів цивільного захисту 
області на 2018 рік 

Протягом 
кварталу 

Управління з питань 
цивільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 



5 
 
 

1 2 3 4 
Про стан виплати заробітної плати на 
підприємствах житлово-комунального 
господарства області 

З метою вжиття захо-
дів щодо забезпечення 
своєчасної виплати 
заробітної плати 
 

Протягом 
кварталу 

Дашковський С.М. –   
начальник управління 
житлово-комунального 
господарства 
облдержадміністрації 

Про стан виконання заходів по підго-
товці об’єктів житлово-комунального 
господарства області до роботи в опа-
лювальний період 2018/2019 року  

З метою вжиття захо-
дів для забезпечення 
своєчасного початку 
опалювального 
періоду в області 

Протягом 
кварталу 

Дашковський С.М. – 
начальник управління 
житлово-комунального 
господарства 
облдержадміністрації 

Про стан розрахунків житлово-
комунальних підприємств за спо-
житі енергоносії в області 

З метою вжиття заходів 
щодо забезпечення 
своєчасних та в пов-
ному обсязі розра-
хунків за спожиті 
енергоносії 

Протягом 
кварталу 

Дашковський С.М-   
начальник управлін-
ня житлово-комуналь-
ного господарства обл-
держадміністрації 

Про стан виконавської дисципліни у 
відділах апарату, структурних підроз-
ділах обласної державної адміністра-
ції у ІІ кварталі 2018 року 

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

Липень Матковський Г.В. – 
начальник відділу конт-
ролю апарату облдерж-
адміністрації 

Про хід виконання окремих рішень 
Ради національної безпеки і оборони 
України, введених у дію указами Пре-
зидента України 

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

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

Про виконання райдержадміністра-
ціями і 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 забезпечен-
ня ефективної робо-
ти відділів ведення 
Державного реєстру 
виборців 

Липень Задорожна І.Д. – 
начальник відділу адмі-
ністрування Державно-
го реєстру виборців 
апарату облдержадмі-
ністрації 

Про виконання райдержадміністра-
ціями і виконавчими комітетами 
міських (міст обласного значен-
ня) рад Закону України «Про міс-
цеві вибори» 

З метою виконання 
основних організацій-
них заходів з підго-
товки та проведення 
позачергових, про-
міжних, повторних 
місцевих виборів

Липень Задорожна І.Д. – 
начальник відділу адмі-
ністрування Держав-
ного реєстру вибор-
ців апарату облдер-
жадміністрації 

Організація роботи регіонального 
оперативного штабу «Вступна 
кампанія 2018 року» 

З метою належної 
організації проведен-
ня вступної кампа-
нії 2018 року 

Липень- 
Серпень 

Фасоля О.І. – 
директор Департамен-
ту освіти і науки обл-
держадміністрації 
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Про хід вступної кампанії до 
закладів вищої та професійної 
(професійно-технічної) освіти 

З метою аналізу ста-
ну проведення вступ-
ної кампанії та уза-
гальнення оперативних 
даних про прийом 
до закладів освіти 

Липень- 
Серпень 

Фасоля О.І. –
директор Департа-
менту освіти і науки 
облдержадміністрації 

Про командно-штабне навчання 
цивільного захисту органів управ-
ління та спеціалізованих служб ци-
вільного захисту м.Хмельницький  

Згідно з планом основ-
них заходів цивіль-
ного захисту облас-
ті на 2018 рік  

Липень 
 

Управління з питань 
цивільного захисту на-
селення облдержадмі-
ністрації 

Про комплексну перевірку та 
оцінку діяльності Волочиської рай-
держадміністрації щодо виконан-
ня вимог законів та інших нор-
мативно-правових актів з питань 
техногенної та пожежної безпеки, 
цивільного захисту  

Згідно з планом основ-
них заходів цивіль-
ного захисту облас-
ті на 2018 рік 

Липень 
 

Управління з питань 
цивільного захисту 
населення облдержад-
міністрації 

Про підсумки організації освітньо-
го процесу у 2017/2018 навчаль-
ному році та завдання на новий 
2018/2019 навчальний рік 

З метою аналізу орга-
нізації освітнього 
процесу та визначен-
ня основних завдань 
на новий навчаль-
ний рік 

Серпень Фасоля О.І. – 
директор Департамен-
ту освіти і науки 
облдержадміністрації 

Про контрольну перевірку та оцінку 
діяльності Білогірської райдержад-
міністрації щодо виконання ви-
мог законів та інших нормативно-
правових актів з питань техно-
генної та пожежної безпеки, цивіль-
ного захисту  

Згідно з планом основ-
них заходів цивіль-
ного захисту області 
на 2018 рік 

Серпень Управління з питань 
цивільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 

Про комплексну перевірку комі-
сією ДСНС України виконання 
вимог законів та інших норма-
тивно-правових актів з питань 
цивільного захисту, техногенної і 
пожежної безпеки та діяльності 
аварійно-рятувальної служби у 
Хмельницькій області 

Згідно з планом основ-
них заходів цивіль-
ного захисту облас-
ті на 2018 рік 

Серпень Управління з питань 
цивільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 

Про контрольну перевірку та 
оцінку діяльності Шепетівської 
міської ради щодо виконання ви-
мог законів та інших норматив-
но-правових актів з питань тех-
ногенної та пожежної безпеки, 
цивільного захисту 

Згідно з планом ос-
новних заходів ци-
вільного захисту 
області  на 2018 рік 

Вересень Управління з питань 
цивільного захисту 
населення облдержад-
міністрації 
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1 2 3 4 

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 здійснення 
постійного контролю 
за виконанням зазначе-
них нормативно-право-
вих актів 

Протягом 
кварталу 

Керівники структур-
них підрозділів обл-
держадміністрації 
та її апарату 

VІ. Надання методичної і практичної допомоги структурним 
підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям та 
виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) рад 

Заходи щодо надання методичної і 
практичної допомоги, структур-
ним підрозділам облдержадмі-
ністрації, райдержадміністраціям 
та виконавчим комітетам міських 
(міст обласного значення) рад 
визначено у додатку 2 до плану 
роботи обласної державної адмі-
ністрації 

Удосконалення роботи 
структурних підрозділів 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрацій, 
виконавчих комітетів 
міських (міст обласного 
значення) рад 

Протягом 
кварталу 

Заступники голо-
ви, керівник апара-
ту, керівники струк-
турних підрозділів 
облдержадмініст-
рації та її апарату 

   

 

 
VІІ. Організаційно-масові заходи 

 

7.1. Організація в області заходів з нагоди: 

ЛИПЕНЬ 

Дня архітектури України (01) 
Дня працівника природно-заповідної справи (07) 
Дня рибалки (08) 
Дня Дністра (14) 
Дня прийняття Верховную Радою УРСР Декларації про державний 

суверенітет України (16) 
Дня бухгалтера (16) 
Всесвітнього дня боротьби з гепатитом (28) 
Дня хрещення Київської Русі-України (28) 
Дня Сил спеціальних операцій Збройних Сил України (29) 
Дня працівників торгівлі (30) 

СЕРПЕНЬ 

Всесвітнього тижня грудного вигодовування (1-7) 
Дня високомобільних десантних військ Збройних Сил України (2) 
Дня Національної поліції України (4) 
Дня Повітряних Сил Збройних Сил України (6) 
Міжнародного дня офтальмології (8) 
Міжнародного дня молоді (12) 
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Дня будівельника (12) 
Дня працівників ветеринарної медицини (12) 
Міжнародного дня безпритульних тварин (18) 
Всесвітнього дня гуманітарної допомоги (19) 
Дня Державного Прапора України (23) 
Дня незалежності України (24) 

ВЕРЕСЕНЬ 

Дня знань (01) 
Дня закінчення Другої світової війни (2) 
Дня нотаріату (02) 
Дня підприємця (02) 
Дня українського кіно (08) 
Всесвітнього дня надання першої медичної допомоги (08) 
Дня фізичної культури і спорту (09) 
Всесвітнього дня боротьби з лімфомами (15) 
Дня фармацевтичного працівника (15) 
Дня винахідника і раціоналізатора (15)     
Міжнародного дня захисту озонового шару (15) 
Дня працівника лісу (16) 
Дня рятівника (17) 
81-ї річниці утворення Хмельницької області (22) 
Дня партизанської слави (22) 
Дня без автомобілів (22) 
Дня машинобудівника (23) 
Дня туризму (27) 
Всесвітнього дня серця (27) 
Дня отоларинголога (29) 
Міжнародного дня перекладача (30) 
Всеукраїнського дня бібліотек (30) 
Міжнародного дня глухонімих (30) 
Дня усиновлення (30) 

 

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-
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держадміністрації 

обласного конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів 
щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських 
автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі 
території області          

Протягом кварталу 

Департамент економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури облдержадміністрації

обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заро-
бітної 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 

кваліфікаційної комісії з присвоєння спортивних розрядів та квалі-
фікаційних 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 

громадської ради при облдержадміністрації; 

координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського сус-
пільства; 

робочої групи з питань захисту професійної діяльності журналістів та 
свободи слова при облдержадміністрації  

Протягом кварталу 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 
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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 дер-
жавної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій 
області до Національного архівного фонду України 

Протягом кварталу 

Державний архів області 

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

Серпень 

Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

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

Вересень 

Департамент соціального захисту населення  
облдержадміністрації 

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

Вересень 

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

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

Протягом кварталу

Управління молоді та спорту облдерж-
адміністрації
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інформаційно-роз’яснювальні виїзні прийоми в населених пунктах, 
тематичні 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

         
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 

 
Всеукраїнський етнофестиваль “Болохівські гостини”; 
міжнародний фестиваль оперного мистецтва та класичної музики «Опера 

в мініатюрі»; 
обласне фольклорно-етнографічне свято “На Івана, на Купала”;        
обласний фестиваль духовних піснеспівів “Світло православ’я” 

Липень
Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації

 
експонування виставок архівних документів до 100-річчя Кам’янець-

Подільського Державного Українського університету – першої вищої школи 
на Поділлі 

Липень 

Державний архів області 

          

святкові заходи до Дня архітектури України 

Липень 

Відділ містобудування та архітектури обл-
держадміністрації 

 

експонування виставок архівних документів до 1030-річчя хрещення 
Русі “Хрещення Русі: історія віків” 

Липень-серпень 

Державний архів області 
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виїзди обласного мобільного консультаційного пункту соціальної роботи 
у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку (за окремим графіком) 

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

     

організація оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей вихованців і рідних дітей дитячих будинків сімейного типу 
та прийомних і рідних дітей прийомних сімей, вихованців центру соціально-
психологічної реабілітації дітей “Подолянчик” та центру соціально-психо-
логічної реабілітації дітей “Щасливе дитинство” 

Липень-серпень

Служба у справах дітей 
облдержадміністрації

        

виступи у засобах масової інформації до річниці незалежності України, 
до Дня Прапора  

Серпень 

Державний архів області 
       
обласний фестиваль хорів “Тобі, Україно, пісенний наш скарб”; 
VII  Всеукраїнська школа майстерності для творчих людей з особливими 

потребами 
Серпень

Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації

 
урочистості з нагоди відзначення Дня Державного прапора України; 
урочистості з нагоди відзначення 27- ї річниці  незалежності України       
 

Серпень

Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації 

Управління молоді та спорту облдерж-
адміністрації

          
заходи до Дня будівельника 

Серпень
Управління регіонального розвитку та 
будівництва облдержадміністрації 

 
благодійна акція: «Готуємо дітей до школи» 

Серпень, вересень
Обласний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді  
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експонування виставок архівних документів до Дня партизанської слави 
Вересень 

Державний архів області 

урочистості до Всеукраїнського дня бібліотек; 
заходи з нагоди відзначення Дня партизанської слави; 
обласний форум бібліотекарів Хмельниччини; 
обласний фестиваль-конкурс вокально-інструментальних ансамблів 

“Лабух-фест” 
Вересень
Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації

 заходи до Дня фізичної культури та спорту  

Вересень 

Управління молоді та спорту облдерж-
адміністрації 

    
31-а обласна сільськогосподарська виставка-ярмарок “Агро-Поділля-

2018” 
Вересень
Департамент агропромислового розвитку, 
екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації

заходи до Дня усиновлення для громадян, які усиновили дітей з числа 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Вересень

Служба у справах дітей 
облдержадміністрації

 
 
Керівник апарату  
адміністрації               Ю. Бирка 
 
 


