
Додаток 2 
до плану роботи обласної державної 
адміністрації на ІІІ квартал 2018 року 
	

 
З А Х О Д И 

щодо надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам 
облдержадміністрації, 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 облдерж-
адміністрації 

юридичному відділу апарату Новоушицької 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, структурним підрозділам облдержадміністрації з 
питань підвищення виконавської дисципліни серед працівників апаратів рай-
держадміністрацій та структурних підрозділів облдержадміністрації (за окремим 
графіком) 

Протягом кварталу 

Відділ контролю апарату облдержадміністрації 

райдержадміністраціям та виконавчим комітетам міських (міст обласного 
значення) рад щодо взаємодії з правоохоронними органами та з питань обо-
ронної роботи (за окремим графіком) 

Протягом кварталу 
Відділ взаємодії з правоохоронними органами та 
оборонної  роботи апарату облдержадміністрації 

 

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 
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Віньковецькій, Деражнянській, Кам’янець-Подільській, Красилівській, 
Полонській, Славутській, Старокостянтинівській, Хмельницькій, Шепетівській 
та Ярмолинецькій райдержадміністраціям, департаментам агропромислового 
розвитку, екології та природних ресурсів, охорони здоров’я облдержадмі-
ністрації, Державному архіву області щодо організації роботи зі 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 

Ізяславському районному, Летичівському селищному центрам соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді щодо організації роботи по здійсненню 
соціального супроводу сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих 
обставинах; 

моніторинг організації та надання соціальних послуг у Меджибізькій, 
сільській об’єднаній територіальній громаді 

Протягом кварталу  

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

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

Протягом кварталу   
Департамент агропромислового розвитку, екології 
та природних ресурсів облдержадміністрації 

структурним підрозділам Віньковецької та Ярмолинецької райдержадмі-
ністрацій з питань архітектури та містобудування  

Липень 
Відділ містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 

         директорам закладів професійної (професійно-технічної) освіти області з 
питань організації навчального процесу у 2018/2019 навчальному році; 

           керівникам закладів освіти комунальної власності Хмельницької обласної 
ради з питань організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році 
                                                                            Серпень   

Департамент освіти і науки облдержадміністрації 



3 
 
         відділу культури Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади 
з питань дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини  

Серпень   
Управління культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації 

          керівникам  закладів освіти, які у 2018/2019 навчальному році продовжать 
брати участь у пілотному впровадженні нового державного стандарту 
початкової загальної освіти 

Серпень, вересень   

Департамент освіти і науки облдержадміністрації 

2. Проведення семінарів, нарад: 

навчання для кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, 
усиновителі, опікуни, піклувальники 

Протягом кварталу 

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

нарада  з директорами  районних, міських,  селищних центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді: «Формування інтегрованої системи соціальних 
послуг в умовах децентралізації: сучасна практика та перспективи» 

Липень 

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

нарада з начальниками цивільного захисту міст обласного значення та 
районів області, начальниками обласних спеціалізованих служб цивільного 
захисту, начальниками управлінь, відділів (секторів) з питань цивільного за-
хисту населення виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад та 
райдержадміністрацій з підведення підсумків роботи у ІІ кварталі 2018 року та 
визначення завдань на ІІІ квартал 2018 рік 

Липень 

Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

науково-практичний семінар “День Поля 2018”   
Липень 
Департамент агропромислового розвитку, екології 
та природних ресурсів облдержадміністрації 

 
нарада з керівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

області щодо особливостей організації освітнього процесу у 2018/2019 
навчальному році; 

нарада-семінар із спеціалістами відділів/управлінь  освіти, керівниками 
закладів освіти обласного підпорядкування щодо особливостей  організації 
освітнього процесу  у 2018/2019 навчальному році; 
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нарада із спеціалістами (методистами) дошкільної освіти щодо пріори-
тетних напрямів  розвитку дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році 

Серпень 
Департамент освіти і науки облдержадміністрації 

проведення науково-практичної конференції з питань організації та 
проведення посіву озимих культур під урожай 2019 року за участю начальників 
та спеціалістів управлінь (відділів) агропромислового розвитку райдержадмі-
ністрацій  

Серпень 
Департамент агропромислового розвитку, еколо-
гії та природних ресурсів облдержадміністрації 

обласний семінар методистів дошкільної освіти місцевих органів управ-
ління освітою “Єдність підходів до змісту та організації освітнього процесу з 
дітьми старшого дошкільного віку та першокласниками” 

Вересень 
Департамент освіти і науки облдержадміністрації 

 
семінар  директорів будинків культури об’єднаних територіальних громад 

області “Формування і розвиток пріоритетних напрямів функціонування 
клубного закладу в умовах діяльності об’єднаних територіальних громад” 

Вересень 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації 

нарада з начальниками управлінь (відділів) агропромислового розвитку 
райдержадміністрацій та керівниками агроформувань усіх форм власності з 
питань підготовки галузі тваринництва до зимово-стійлового періоду в області 

Вересень 
Департамент агропромислового розвитку, еколо-
гії та природних ресурсів облдержадміністра-
ції 

          підвищення кваліфікації прийомних батьків, батьків-вихователів дитячих 
будинків сімейного типу, які функціонують більше 2-х років (кущове, 
Шепетівський, Ізяславський, Полонський, Славутський райони, м. Нетішин) 

Вересень 

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

 
 

 


