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

 
 
 

З А Х О Д И 
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) 

Організаційний відділ апарату облдержадмі-
ністрації 

Протягом кварталу 

юридичному відділу апарату Ярмолинецької райдержадміністрації з пи-
тань правового забезпечення 

Юридичний відділ апарату облдержадміні-
страції 

Протягом кварталу 

райдержадміністраціям, структурним підрозділам облдержадміністрації 
з питань організації роботи з документами у паперовій та електронній формах 

Загальний відділ апарату облдержадміні-
страції 

Протягом кварталу 

райдержадміністраціям, структурним підрозділам облдержадміністрації 
з питань підвищення виконавської дисципліни серед працівників апаратів рай-
держадміністрацій та структурних підрозділів облдержадміністрації (за окре-
мим графіком) 

Відділ контролю апарату облдержадміні-
страції 

Протягом кварталу 

райдержадміністраціям та виконавчим комітетам міських (міст облас-
ного значення) рад щодо взаємодії з правоохоронними органами та з питань 
оборонної роботи (за окремим графіком) 

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та 
оборонної  роботи апарату облдержадмі-
ністрації 

Протягом кварталу 
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райдержадміністраціям та виконавчим комітетам міських (міст облас-
ного значення) рад з питань доступу до публічної інформації 

Сектор забезпечення доступу до публічної 
інформації апарату облдержадміністрації 

Протягом кварталу 

Білогірській, Волочиській, Городоцькій, Дунаєвецькій, Ізяславській, Ле-
тичівській, Новоушицькій, Старосинявській, Теофіпольській, Чемеровецькій 
райдержадміністраціям, управлінням з питань цивільного захисту населення, 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, відділу містобу-
дування та архітектури облдержадміністрації щодо організації роботи зі звер-
неннями громадян  

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату 
облдержадміністрації 

Протягом кварталу 

відділам ведення Державного реєстру виборців області з питань ведення 
реєстру  

Відділ адміністрування Державного реєстру 
виборців апарату облдержадміністрації 

Протягом кварталу 

Білогірському, Красилівському районним, Хмельницькому міському, 
Чорноострівському селищному центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді щодо організації роботи із здійснення соціального  супроводу сімей та 
осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах; 

моніторинг організації та надання соціальних послуг у Чемеровецькій 
селищній, Гвардійській сільській об’єднаних територіальних громадах 

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

промисловим підприємствам з питань виробництва та покращення якос-
ті, розширення асортименту харчової продукції 

Департамент агропромислового розвитку, еко-
логії та природних ресурсів облдержадміні-
страції 

Протягом кварталу 

центру соціально-психологічної реабілітації дітей “Щасливе дитинство” 
з питань соціально-правового захисту та організації профілактичної і корек-
ційно-виховної роботи 

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

Жовтень 
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відділу культури Дунаєвецької селищної об’єднаної територіальної гро-
мади з питань дотримання законодавства у сфері охорони культурної спад-
щини  

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації 

Жовтень 

2. Проведення семінарів, нарад: 

семінар-нарада з керівниками режимно-секретних органів райдержадмі-
ністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад та 
структурних підрозділів облдержадміністрації щодо виконання вимог Закону 
України “Про державну таємницю” 

Сектор режимно-секретної роботи апарату 
облдержадміністрації 

Протягом кварталу 

“круглий стіл” з керівниками закладів дошкільної освіти на базі Теофі-
польського району, м. Шепетівка, Летичівської селищної ради на тему 
“Внутрішня система забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти” 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

Жовтень 

семінар викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладів по хоровому співу “Академічна освіта та практика викладання хоро-
вих дисциплін у ПСМНЗ”; 

семінар викладачів відділів, класів хореографії початкових спеціалізо-
ваних мистецьких навчальних закладів “Проблеми розвитку сучасного хорео-
графічного мистецтва та шляхи їх вирішення” 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації 
Жовтень 

підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи центрів соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальних закладів об’єднаних тери-
торіальних громад “Дотримання державних соціальних стандартів під час 
надання соціальних послуг”; 

навчання для кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, усино-
вителі, опікуни, піклувальники 

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

Жовтень 

нарада з начальниками управлінь, відділів (секторів) з питань цивільного 
захисту населення райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських 
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(міст обласного значення) рад з підведення підсумків роботи у ІІІ кварталі 
2018 році та визначення завдань на ІV квартал 2018 року 

Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

Жовтень 

тематичний короткостроковий семінар з керівниками загальних відділів 
апаратів райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного 
значення) рад з питань організації роботи з документами та розгляду звернень 
громадян 

Загальний відділ, відділ роботи із зверненнями 
громадян апарату облдержадміністрації 

Жовтень 

cпільний з Хмельницьким обласним інститутом післядипломної педаго-
гічної освіти семінар для керівників опорних закладів на тему: “Розвиток кор-
поративної культури закладу освіти як фактора успішного управління змі-
нами” 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

Листопад 

проведення наради-семінару з начальниками та спеціалістами управлінь 
(відділів) агропромислового розвитку райдержадміністрацій з питань органі-
зації проведення осіннього комплексу робіт та догляду за озимими культурами 
в осінній період 

Департамент агропромислового розвитку, еко-
логії та природних ресурсів облдержадмі-
ністрації 

Листопад 

семінар завідуючих методично-бібліографічними підрозділами ЦБС, 
ЦРБ, ЦМБ, ЦБ ОТГ “Роль методичної служби у сучасному бібліотечному 
процесі”; 

семінар викладачів відділів, класів образотворчого мистецтва початко-
вих спеціалізованих мистецьких навчальних закладів “Композиція як засіб 
художньої виразності в образотворчому мистецтві” 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації 

Листопад 

тематичний короткостроковий семінар з працівниками структурних 
підрозділів обласної державної адміністрації, які відповідають за роботу з 
документами, та роботу із зверненнями громадян 

Загальний відділ, відділ роботи із зверненнями 
громадян апарату облдержадміністрації 

Листопад 
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нарада з директорами районних, міських, селищних центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального обслуговування, пред-
ставників об’єднаних територіальних громад на тему: “Роль центрів соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді у процесі деінституалізації” 

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

Листопад 

підвищення кваліфікації прийомних батьків, батьків-вихователів дитя-
чих будинків сімейного типу, які функціонують більше 2-х років (Шепе-
тівський район)  

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

Листопад, грудень 

нарада із спеціалістами (методистами) дошкільної освіти з питань під-
сумків і перспектив розвитку дошкільної освіти  

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

Грудень 

засідання “круглого столу” “Про шляхи боротьби з пестицидами”; 
обласні навчання з питань підвищення ефективності агропромислового 

виробництва та перспектив розвитку агропромислового комплексу Хмель-
ницької області; 

проведення навчань з керівниками та спеціалістами сільгосппідприємств 
з питань ефективної організації рослинництва 

Департамент агропромислового розвитку, еко-
логії та природних ресурсів облдержадмі-
ністрації 

Грудень 


