
ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 20.10.2018 № 697/2018-р 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 
Хмельницької обласної державної адміністрації 

на ІV 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 програму розвитку малого і серед-
нього підприємництва Хмельницької 
області на 2019-2020 роки 

На виконання Закону 
України “Про розви-
ток та державну під-
тримку малого і серед-
нього підприємництва 
в Україні” 

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

    

Про проект обласного бюджету на 
2019 рік. 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

ІV квартал Пенюшкевич С.А. – 
директор Департамен-
ту фінансів облдерж-
адміністрації 

    

Про хід виконання обласної соціальної 
програми підтримки сім’ї, запобігання 
та протидії домашньому насильству на 
період до 2020 року 

З метою інформу-
вання про хід виконан-
ня програми 

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

    

Про обласну комплексну програму со-
ціальної підтримки учасників Операції 
Об’єднаних сил (АТО) та їх родин, бій-
ців-добровольців ООС, а також родин 
Героїв Небесної Сотні  

З метою інформу-
вання про хід виконан-
ня програми 

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

    

Про обласну цільову програму оздо-
ровлення та відпочинку дітей на період 
до 2020 року  

З метою забезпечення 
відпочинку та оздоров-
лення дітей області  

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

    

Про хід виконання програми центра-
лізованого забезпечення медичних за-
кладів дороговартісним медичним об-
ладнанням, медикаментами та вироба-
ми медичного призначення на 2016-
2018 роки 

З метою інформуван-
ня про виконання про-
грами 

IV квартал Цуглевич Я.М. –  
директор Департамен-
ту охорони здоров’я 
облдержадміністрації 
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Про затвердження Регіональної про-
грами створення та ведення містобу-
дівного кадастру Хмельницької області 
на 2018-2020 роки 

З метою створення 
містобудівного ка-
дастру Хмельницької 
області  

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

    

Звіт про виконання програми розвитку 
фізичної культури та спорту  на  2012-
2016 роки 

З метою закриття 
програми 

IV квартал Клімов В.І. – 
начальник управління 
молоді та спорту обл-
держадміністрації 

    

Про результати службової діяльності 
Головного управління Національної 
поліції в області 

Згідно з вимогами 
статті 86 Закону Ук-
раїни “Про Націо-
нальну поліцію”

ІV квартал Віконський В.В. – 
начальник Головного 
управління Національ-
ної поліції в області

    

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

Про підсумки соціально-економіч-
ного розвитку області за 9 місяців 
2018 року 

З метою аналізу стану 
соціально-економіч-
ного розвитку облас-
ті, визначення най-
більш актуальних пи-
тань 

23 жовтня Гриневич Ю.В. –  
директор Департа-
менту економічного 
розвитку, промисло-
вості та інфраструк-
тури облдержадміні-
страції 

    

Про забезпечення безперешкодного 
доступу осіб з інвалідністю до об’єк-
тів соціальної та інженерно-транс-
портної інфраструктури на території 
області 

З метою аналізу за-
безпечення безпере-
шкодного доступу 
осіб з інвалідністю до 
об’єктів соціальної та 
інженерно-транспорт-
ної інфраструктури на 
території області 

23 жовтня Дунаєвська І.М. – 
начальник відділу 
містобудування та 
архітектури обл-
держадміністрації 

    

Про стан 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, передбаче-
них на реалізацію ін-
вестиційних проектів 
соціально-економічно-
го розвитку регіонів 

23 жовтня Управління регіо-
нального розвитку та 
будівництва облдерж-
адміністрації 

    

Про реалізацію загальнонаціонально-
го правопросвітницького проекту 
“Я маю право!” на теренах Хмельнич-
чини 

З метою аналізу стану 
виконання проекту 
органами державної 
влади та органами 
місцевого самовряду-
вання на території об-
ласті 

23 жовтня Худняк В.А. –  
начальник Головного 
територіального уп-
равління юстиції в 
області 
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Про стан погашення заборгованості, 
підвищення рівня заробітної плати та 
легалізації трудових відносин в області 

З метою аналізу про-
веденої роботи з пи-
тань погашення за-
боргованості із заро-
бітної плати, підви-
щення її рівня та лега-
лізації трудових від-
носин 

27 листопада Лукомська С.І. – 
директор Департа-
менту соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації 

    

Про реформування закладів охорони 
здоров’я області 

З метою організації 
та проведення в ре-
гіонах області дер-
жавної політики що-
до реформи медичної 
галузі 

27 листопада  Цуглевич Я.М. – 
директор Департа-
менту охорони здо-
ров’я облдержадмі-
ністрації 

    

Про підсумки фінансово-господар-
ської та творчої діяльності обласних 
театрально-концертних установ 

З метою аналізу фі-
нансово-господар-
ської та творчої діяль-
ності обласних теат-
рально-концертних 
установ 

27 листопада Трунова І.М. – 
начальник управління 
культури, національ-
ностей, релігій  та ту-
ризму облдержадміні-
страції 

    

Про хід виконання обласної цільової 
програми розвитку фізичної культури і 
спорту на 2018-2022 роки 

З метою аналізу ста-
ну виконання про-
грами у 2018 році 

27 листопада Клімов В.І. – 
начальник управлін-
ня молоді та спорту 
облдержадміністрації 

    

Про стан виконання завдань у сфері 
державної кадрової політики, визна-
чених актами і дорученнями Прези-
дента України  

З метою виконання 
доручення Прем’єр-
міністра України від 
15.11.2010 року  
№ 63821/3/1-10 

27 листопада Мамчур Ю.М. –  
начальник відділу з 
питань персоналу та 
нагород  апарату 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 

27 листопада Михайлова І.Г. –  
начальник управління 
інформаційної діяль-
ності та комунікацій з 
громадськістю обл-
держадміністрації 

   

Про проект обласного бюджету на 
2019 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

26 грудня Пенюшкевич С.А. – 
директор Департа-
менту фінансів обл-
держадміністрації 

   

Про стан  фінансово-бюджетної дис-
ципліни в області 

З метою забезпечен-
ня законного, раціо-
нального та ефектив-
ного витрачання бюд-
жетних коштів, а та-
кож  інших активів 
територіальних гро-
мад в області 

26 грудня Марценюк А.А. – 
заступник начальника 
управління Західного 
офісу Держаудит-
служби  
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Про здійснення заходів щодо вдоско-
налення роботи ЦНАПів області 

З метою аналізу 
роботи ЦНАПів 
області 

26 грудня Гриневич Ю.В. –  
директор Департа-
менту економічного 
розвитку, промисло-
вості та інфраструк-
тури облдержадміні-
страції 

    

Про стан розроблення та оновлення 
містобудівної документації на тери-
торії  Хмельницької області  

З метою аналізу 
стану розроблення 
містобудівної доку-
ментації на території 
області 

26 грудня  Дунаєвська І.М. – 
начальник відділу 
містобудування та 
архітектури облдерж-
адміністрації 

    

Про роботу регіональної ради профе-
сійної освіти 

З метою виконання 
розпорядження голо-
ви облдержадміні-
страції від 16.06.2016 
№ 259/2016-р “Про 
створення регіональ-
ної ради професійної 
освіти (стейкхолдерів)” 

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

    

Про плани роботи обласної держав-
ної адміністрації на 2019 рік та 
І квартал 2019 року 

З метою колектив-
ного обговорення та 
узгодження основ-
них напрямів діяль-
ності облдержадмі-
ністрації 

26 грудня Поліщук Д.А. –  
начальник організа-
ційного відділу апа-
рату облдержадміні-
страції 

    

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 облдержадмі-
ністрації 

    

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, 
керівник апарату, 
керівники структурних 
підрозділів облдерж-
адміністрації 

    

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

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 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 стан шефської допомоги військо-
вим частинам Збройних Сил України, 
Національної гвардії України та Дер-
жавної прикордонної служби України 

З метою аналізу виконан-
ня Указу Президента Ук-
раїни від 11 лютого 2016 ро-
ку № 44/2016 “Про шеф-
ську допомогу військовим 
частинам Збройних Сил 
України, Національної 
гвардії України та Дер-
жавної прикордонної 
служби України” 

Протягом 
кварталу 

Мартинюк В.М. – 
начальник  відділу 
взаємодії з право-
охоронними орга-
нами та оборонної 
роботи апарату обл-
держадміністрації 

    

Про виконання обласного бюджету за 
9 місяців 2018 року. 

Відповідно до ст. 80 
Бюджетного кодексу 
України  

Протягом 
кварталу 

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

    

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

Згідно з планом основних 
заходів цивільного захис-
ту територіальної підси-
стеми ЄДС цивільного за-
хисту області на 2018 рік 

Протягом 
кварталу 

Управління з пи-
тань цивільного за-
хисту населення 
облдержадміні-
страції 

    

Проведення заходів з модернізації ре-
гіональної автоматизованої системи 
централізованого оповіщення та зв’яз-
ку цивільного захисту 

Згідно з планом основних 
заходів цивільного захис-
ту територіальної підси-
стеми ЄДС цивільного за-
хисту області на 2018 рік 

Протягом 
кварталу 

Управління з пи-
тань цивільного за-
хисту населення 
облдержадміні-
страції 

    

Про перевірку роботи консультаційних 
пунктів при ЖЕКах, селищних та сіль-
ських радах Ізяславського, Городоць-
кого, Шепетівського районів та міста 
Кам’янець-Подільський 

Згідно з планом основних 
заходів цивільного захис-
ту територіальної підси-
стеми ЄДС цивільного за-
хисту області на 2018 рік 

Протягом 
кварталу 

Управління з пи-
тань цивільного за-
хисту населення 
облдержадміні-
страції 
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Про стан виплати заробітної плати на 
підприємствах житлово-комунального 
господарства області 

З метою вжиття заходів 
щодо забезпечення своє-
часної виплати заробітної 
плати 

Протягом 
кварталу 

Дашковський С.М. – 
начальник управ-
ління житлово-ко-
мунального госпо-
дарства облдерж-
адміністрації 

    

Про стан проходження опалювального 
сезону 2018/2019 року  

З метою забезпечення 
стабільної роботи галузі 
під час осінньо-зимового 
періоду  

Протягом 
кварталу 

Дашковський С.М. – 
начальник управ-
ління житлово-ко-
мунального госпо-
дарства облдерж-
адміністрації 

    

Про стан розрахунків житлово-кому-
нальних підприємств за спожиті енерго-
носії в області 

З метою вжиття  заходів 
щодо забезпечення своє-
часних та в повному об-
сязі розрахунків за спо-
житі енергоносії 

Протягом 
кварталу 

Дашковський С.М. – 
начальник управ-
ління житлово-ко-
мунального госпо-
дарства облдерж-
адміністрації 

    

Про використання коштів місцевих 
фондів охорони навколишнього при-
родного середовища на фінансування 
природоохоронних заходів 

З метою зменшення тех-
ногенного навантаження 
на навколишнє природне 
середовище  

Протягом 
кварталу 

Омелянюк О.Т. – 
директор Департа-
менту агропроми-
слового  розвитку, 
екології та при-
родних ресурсів 
облдержадміні-
страції 

    

Про стан виконавської дисципліни у 
відділах апарату, департаментах та 
інших структурних підрозділах облас-
ної державної адміністрації у ІІІ квар-
талі 2018 року 

З метою підвищення ви-
конавської дисципліни 
серед працівників апа-
рату облдержадміні-
страції та її структурних 
підрозділів 

Жовтень Матковський Г.В. – 
начальник відділу 
контролю апарату 
облдержадміні-
страції 

    

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

З метою аналізу вико-
нання окремих рішень 
РНБО України, введених 
у дію указами Президен-
та України  

Жовтень Матковський Г.В. – 
начальник відділу 
контролю апарату 
облдержадміні-
страції 

    

Про виконання райдержадміністрація-
ми і виконавчими комітетами місь-
ких (міст обласного значення) рад 
Закону України “Про Державний ре-
єстр виборців” та постанов Цен-
тральної виборчої комісії щодо 
функціонування автоматизованої ін-
формаційно-телекомунікаційної си-
стеми “Державний реєстр виборців” 

З метою забезпечення 
ефективної роботи відді-
лів ведення Державного 
реєстру виборців 

Жовтень Задорожна І.Д. –
начальник  відділу 
адміністрування 
Державного реєстру  
виборців апарату 
облдержадміні-
страції 
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1 2 3 4 
Про виконання райдержадміністраці-
ями і виконавчими комітетами місь-
ких (міст обласного значення) рад 
Закону України “Про місцеві вибори” 

З метою виконання основ-
них організаційних захо-
дів з підготовки та прове-
дення позачергових, про-
міжних, повторних міс-
цевих виборів 

Жовтень Задорожна І.Д. –
начальник  відділу 
адміністрування 
Державного реєстру  
виборців апарату 
облдержадміні-
страції 

    

Про підготовку органів виконавчої 
влади всіх рівнів та спеціалізованих 
служб цивільного захисту до дій та 
роботи в екстремальних умовах осін-
ньо-зимового періоду 2018/2019 року

Згідно з планом основних 
заходів цивільного захис-
ту територіальної підси-
стеми ЄДС цивільного за-
хисту області на 2018 рік

Жовтень Управління з пи-
тань цивільного за-
хисту населення 
облдержадміні-
страції 

    

Про контрольну перевірку стану реа-
лізації державної політики у сфері 
цивільного захисту та організації ро-
боти з питань техногенної та пожеж-
ної безпеки Ізяславського району 

Згідно з планом основних 
заходів цивільного захис-
ту територіальної підси-
стеми ЄДС цивільного за-
хисту області на 2018 рік

Жовтень Управління з пи-
тань цивільного за-
хисту населення 
облдержадміні-
страції 

    

Про командно-штабне навчання ци-
вільного захисту органів управління 
та спеціалізованих служб цивільного 
захисту Шепетівського району 

Згідно з планом основних 
заходів цивільного захис-
ту територіальної підси-
стеми ЄДС цивільного за-
хисту області на 2018 рік

Жовтень Управління з пи-
тань цивільного за-
хисту населення 
облдержадміні-
страції 

    

Про організацію та проведення за-
ходів щодо приведення в готовність 
до використання захисних споруд 
цивільного захисту та найпростіших 
укриттів 

Згідно з планом приве-
дення захисних споруд 
цивільного захисту в го-
товність до використан-
ня на 2018-2020 роки 

Жовтень-
листопад 

Управління з пи-
тань цивільного за-
хисту населення 
облдержадміні-
страції 

    

Про проведення оцінки ефективності 
здійснення контролю в окремих рай-
держадміністраціях та структурних 
підрозділах облдержадміністрації 

З метою  виконання по-
станови Кабінету Мі-
ністрів України від 
18.05.2011 № 522 

Листопад Матковський Г.В. – 
начальник відділу 
контролю апарату 
облдержадміні-
страції 

    

Про контрольну перевірку стану реа-
лізації державної політики у сфері 
цивільного захисту та організації ро-
боти з питань техногенної та пожеж-
ної безпеки Городоцького району 

Згідно з планом основних 
заходів цивільного захис-
ту територіальної підси-
стеми ЄДС цивільного за-
хисту області на 2018 рік 

Листопад Управління з пи-
тань цивільного за-
хисту населення 
облдержадміні-
страції 

    

Про командно-штабне навчання ци-
вільного захисту органів управління 
та спеціалізованих служб цивільного 
захисту міста Кам’янець-Подільський  

Згідно з планом основних 
заходів цивільного захис-
ту територіальної підси-
стеми ЄДС цивільного за-
хисту області на 2018 рік 

Листопад Управління з пи-
тань цивільного за-
хисту населення 
облдержадміні-
страції 

    

Про перевірку обласної системи цен-
тралізованого оповіщення населення 

Згідно з планом основних 
заходів цивільного захис-
ту територіальної підси-
стеми ЄДС цивільного за-
хисту області на 2018 рік 

Листопад Управління з пи-
тань цивільного за-
хисту населення 
облдержадміні-
страції 
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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 актів, 
реалізація яких буде контролювати-
ся, визначено у додатку 1 до плану 
роботи обласної державної адміні-
страції 
 

Необхідність здійснення 
постійного контролю за 
виконанням зазначених 
нормативно-правових 
актів 

Протягом 
кварталу 

Керівники струк-
турних підроз-
ділів облдерж-
адміністрації 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 структурним 
підрозділам облдержадміністрації,  
райдержадміністраціям та виконав-
чим комітетам міських (міст облас-
ного значення) рад визначено у до-
датку 2 до плану роботи обласної 
державної адміністрації 
 

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

Протягом 
кварталу 

Заступники голо-
ви, керівник апа-
рату, керівники 
структурних під-
розділів облдерж-
адміністрації та її 
апарату  

    

 

 
VІІ. Організаційно-масові заходи 

 

7.1. Організація в області заходів з нагоди: 

ЖОВТЕНЬ 

Міжнародного дня людей похилого віку (01) 
Дня ветерана (01) 
Дня музики (01)  
Всесвітнього дня архітектора (01) 
Міжнародного дня лікаря (01) 
Дня геронтолога (01) 
Всесвітнього дня охорони місць існування (06) 
Дня працівників освіти (07) 
Дня юриста України (08) 
Всесвітнього дня пошти (09) 
Всесвітнього дня охорони психічного здоров’я (10) 
Дня працівників стандартизації і метрології (10) 
Всесвітнього дня зору (11) 
Всесвітнього дня хоспісів та паліативної допомоги (13) 
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Дня захисника України. Дня українського козацтва (14) 
Дня працівників державної санітарно-епідеміологічної служби (14) 
Дня художника (14) 
Міжнародного дня “білої тростини” (15) 
Всесвітнього дня боротьби з раком (15) 
Всесвітнього дня здорового харчування (16) 
Європейського дня боротьби з торгівлею людьми (18) 
Дня працівників харчової промисловості (21) 
Дня визволення України від фашистських загарбників (28) 
Дня автомобіліста (28) 
Всесвітнього дня боротьби з інсультом (29) 
Дня працівника позавідомчої охорони (29) 

ЛИСТОПАД 

Дня Національної гвардії України (04) 
Дня залізничника (04) 
Дня працівника соціальної сфери (04)  
Дня української писемності та мови (09) 
Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мис-

тецтва (09) 
Всесвітнього дня боротьби з пневмонією (12) 
Міжнародного дня сліпих (13) 
Всесвітнього дня боротьби проти діабету (14) 
Дня вторинної переробки (15) 
Міжнародного дня відмови від паління (15)  
Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку (16) 
Міжнародного дня студентів (17)  
Дня працівника сільського господарства (18)  
Всесвітнього дня дитини. Дня педіатра (20) 
Дня Гідності та Свободи (21) 
Всесвітнього дня телебачення (21) 
Дня пам’яті жертв голодомору (24)  
Міжнародного дня захисту інформації (30) 

ГРУДЕНЬ 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (01) 
Дня працівників прокуратури (01) 
Міжнародного дня інвалідів (03) 
Дня боротьби з пестицидами (03) 
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Міжнародного дня волонтерів (05) 
Дня працівників статистики (05) 
Дня Збройних Сил України (06) 
Дня місцевого самоврядування (07) 
Дня благодійництва (09) 
Міжнародного дня прав людини (10) 
Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (14) 
Дня працівників суду (15) 
Дня працівників виконавчої служби (17) 
Дня Святого Миколая (19) 
Дня адвокатури (19) 
Дня утворення Пенсійного фонду України (21) 
Дня енергетика (22) 
Дня працівників архівних установ України (24) 
Різдва Христового (25) 

7.2. Засідання: 

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

Протягом кварталу 

Керівники структурних підрозділів облдерж-
адміністрації 

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

Протягом кварталу 

Відділ містобудування та архітектури обл-
держадміністрації 

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 кваліфі-
каційних категорій тренерів-викладачів, інструкторів-методистів зі спорту; 
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координаційної ради з національно-патріотичного виховання 

Протягом кварталу 

Управління молоді та спорту облдержадмі-
ністрації 

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 

суспільства; 
робочої групи з питань захисту професійної діяльності журналістів та 

свободи слова при облдержадміністрації  
Протягом кварталу 

Управління інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю облдержадміністрації 

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

комісії щодо присвоєння та підтвердження звання “народний (зразковий) 
аматорський” колективам художньої самодіяльності 

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 

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

Жовтень 

Департамент соціального захисту населення  
облдержадміністрації 
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комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуа-
цій облдержадміністрації 

Грудень 

Управління з питань цивільного захисту 
населення 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 

експонування постійно діючих виставок архівних документів: 
“У боротьбі за незалежність – Україна більше за життя” (фотовиставка); 
“Поділля на рубежі віків”; 
“Поділля у світлинах” (фотовиставка) 

Протягом кварталу 

Державний архів області 

заходи до Міжнародного Дня музики; 
обласний фестиваль-конкурс творів військово-патріотичної тематики, 

присвячений Дню захисника України; 
заходи до Дня визволення України від фашистських загарбників; 
заходи до Міжнародного Дня художника; 
Всеукраїнський фестиваль “Козацька звитяга” з нагоди відзначення 370-ї 

річниці з часу Пилявецької битви 1648 року; 
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XІХ науково-краєзнавча конференція “Стародавній Меджибіж в істо-
рико-культурній спадщині України. Проблеми збереження, дослідження та ви-
користання матеріальних пам’яток”, присвячена Року культурної спадщини в 
Україні; 

міжнародна науково-практична конференція “Археологія та фортифіка-
ція України”; 

Всеукраїнська науково-практична конференція “Збереження об’єктів 
нематеріальної культурної спадщини – основа духовності майбутнього” 

Жовтень

Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації

заходи до Дня захисника України  

Жовтень 

Управління молоді та спорту, культури, 
національностей, релігій та туризму обл-
держадміністрації 

заходи до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми 
Жовтень 

Департамент соціального захисту населення  
облдержадміністрації 

заходи до Дня Гідності та Свободи; 
заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів; 
заходи з нагоди 124-ї річниці від дня народження борця за українську 

державність, полковника армії УНР Якова Гальчевського; 
урочистості з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва; 
Прилюківські читання “Славний син подільського краю”; 
обласний огляд-конкурс аматорських ансамблів та оркестрів духових 

інструментів 
Листопад

Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації

виступи у засобах масової інформації до Дня пам’яті жертв Голодомору; 

експонування виставок архівних документів до 85-ї річниці вшанування 
пам’яті жертв голодоморів, до Дня Гідності та Свободи, фотовиставка “Герої 
не вмирають” 

Листопад 

Державний архів області 
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заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом  

Грудень 

Управління молоді та спорту облдержадмі-
ністрації 

заходи у загальноосвітніх навчальних закладах обласного підпорядку-
вання до Дня Святого Миколая та новорічних свят 

Грудень

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 

заходи до Дня Збройних сил України; 
заходи до дня пам’яті В.Чорновола; 
цикл новорічних свят 

Грудень

Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації

урочисті заходи до Дня працівників архівних установ; 
виступи у засобах масової інформації до 100-річчя створення архівної 

галузі України: “Державний архів Хмельницької області. Історичний аспект”; 
експонування виставок архівних документів з історії архівної справи на 

Хмельниччині 
Грудень 

Державний архів області 

свято до Дня святого Миколая для вихованців центрів соціально-
психологічної реабілітації дітей “Подолянчик” та “Щасливе дитинство”; 

новорічні та різдвяні свята для дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих бу-
динках сімейного типу 

Грудень

Служба у справах дітей облдержадміністрації

благодійна акція: “Ялинка бажань” 

Грудень

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

 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації                А. Дикий 


