
ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 20.12.2018 № 884/2018-р 

 
 

ПЛАН РОБОТИ 
Хмельницької обласної державної адміністрації 

на І квартал 2019 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 програми соці-
ально-економічного розвитку Хмель-
ницької області на 2018 рік 

З метою аналізу стану 
виконання у 2018 році 
вказаної програми 

І квартал Департамент еконо-
мічного розвитку, про-
мисловості та інфра-
структури облдерж-
адміністрації 

  

Про хід виконання програми підви-
щення енергоефективності Хмель-
ницької області на 2017-2021 роки 

З метою аналізу стану 
виконання у 2018 році 
вказаної програми 

І квартал Департамент еконо-
мічного розвитку, про-
мисловості та інфра-
структури облдерж-
адміністрації

    

Про хід виконання програми розвитку 
автомобільних доріг загального кори-
стування місцевого значення Хмель-
ницької області на 2015-2018 роки  

З метою аналізу ста-
ну виконання у 2015-
2018 роках вказаної 
програми 

І квартал Департамент еконо-
мічного розвитку, про-
мисловості та інфра-
структури облдерж-
адміністрації

  

Звіт про виконання обласного бюд-
жету за 2018 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

І квартал 
 

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

  

Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік  

Вимога Бюджетного 
кодексу України 

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

  

Про ліквідацію Берездівської спеці-
альної загальноосвітньої школи-інтер-
нату 

З метою оптимізації 
мережі шкіл-інтернатів 

І квартал Фасоля О.І. –  
директор Департамен-
ту освіти і науки обл-
держадміністрації 

  

Про хід виконання  обласної програми 
розвитку краєзнавства Хмельницької 
області на період до 2020 року  

З метою виконання 
програми  

І квартал Фасоля О.І. –  
директор Департамен-
ту освіти і науки обл-
держадміністрації 
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1 2 3 4 
Про хід виконання обласної програми 
розвитку культури і духовності на пе-
ріод до 2020 року. 

З метою інформуван-
ня про хід виконання 
програми 

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

  

Про хід виконання програми збереження 
об’єктів культурної спадщини Хмель-
ницької області на 2015-2020 роки 

З метою інформуван-
ня про хід виконання 
програми 

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

  

Звіт про виконання Цільової програми 
захисту населення і територій від над-
звичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру у Хмельницькій 
області на 2014-2018 роки  

З метою аналізу вико-
нання заходів вказа-
ної програми 

І квартал Управління з питань 
цивільного захисту на-
селення облдержадмі-
ністрації 

  

Про забезпечення безперешкодного 
доступу осіб з інвалідністю до об’єктів 
житлового та громадського призна-
чення 

З метою облаштуван-
ня об’єктів житлового 
та громадського при-
значення, транспорт-
ної інфраструктури 
засобами доступності 

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

  

Про хід виконання обласної програми 
розвитку архівної справи на 2018-
2021 роки 

З метою аналізу стану 
виконання у 2018 ро-
ці вказаної програми 

I квартал Байдич В.Г. –  
Директор Державного 
архіву Хмельницької 
області  

  

Про хід виконання обласної програми 
надання соціальних послуг центрами 
соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді, соціальними закладами на 2018-
2022 роки 

З метою аналізу стану 
виконання у 2018 ро-
ці вказаної програми 

І квартал Власюк Т.М. – 
директор обласного 
центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей 
та молоді

    

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

Про здійснення заходів із удоскона-
лення роботи ЦНАПів області 

З метою аналізу 
роботи ЦНАПів 
області 

22 січня Департамент еконо-
мічного розвитку, про-
мисловості та інфра-
структури облдерж-
адміністрації

  

Про стан освоєння у 2018 році коштів 
державного бюджету, передбачених на 
реалізацію інвестиційних проектів со-
ціально-економічного розвитку регіонів 

З метою контролю за 
ефективністю вико-
ристання коштів 

22 січня Бригадир В.І.. –  
начальник управління 
регіонального розвит-
ку та будівництва обл-
держадміністрації

  



 3
 

1 2 3 4 
Про підсумки соціально-економічного 
розвитку області за 2018 рік та основні 
напрями роботи на 2019 рік 

З метою аналізу ста-
ну соціально-еконо-
мічного розвитку об-
ласті, визначення 
найбільш актуальних 
питань  

26 лютого Департамент еконо-
мічного розвитку, про-
мисловості та інфра-
структури облдерж-
адміністрації 

  

Про підсумки роботи місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування області з розгляду 
звернень громадян у 2018 році та 
першочергові заходи щодо ефектив-
ного забезпечення реалізації грома-
дянами конституційного права на 
звернення у 2019 році  

З метою аналізу ро-
боти місцевих орга-
нів влади з розгляду 
звернень громадян у 
2018 році та визна-
чення першочерго-
вих заходів щодо під-
вищення ефектив-
ності цієї роботи у 
2019 році

26 лютого Лопатовська Н.В. –  
начальник відділу ро-
боти із зверненнями 
громадян апарату 
облдержадміністрації 

  

Про стан виконавської дисципліни в 
обласній державній адміністрації у 
2018 році та заходи щодо її підви-
щення 

З метою виконання 
доручення Прем’єр-
міністра України 
від 02.07.2010 
№ 40056/0/1-10 

26 лютого Матковський Г.В. – 
начальник відділу 
контролю апарату 
облдержадміністрації 

  

Звіт про виконання обласного бюд-
жету на 2018 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

26 березня Пенюшкевич С.А. – 
директор Департамен-
ту фінансів облдерж-
адміністрації

  

Про внесення змін до обласного бюд-
жету на 2019 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

26 березня Пенюшкевич С.А. – 
директор Департамен-
ту фінансів облдерж-
адміністрації

  

Про стан  фінансово-бюджетної 
дисципліни в області за 2018 рік 

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

26 березня Марценюк А.А. – 
заступник начальника 
Західного офісу Держ-
аудитслужби 

  

Про план роботи обласної державної 
адміністрації на ІІ квартал 2019 року 

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

26 березня Поліщук Д.А. –  
начальник організа-
ційного відділу апа-
рату облдержадміні-
страції 
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1 2 3 4 

ІІІ. Питання взаємодії з органами місцевого 
самоврядування: 

Участь голови, заступників голови, 
керівника апарату, керівників 
структурних підрозділів облдерж-
адміністрації у роботі сесії, президії, 
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 облдерж-
адміністрації 

  

Проведення спільних організаційно-
масових заходів, визначених у VІІ 
розділі плану роботи облдерж-
адміністрації 

З метою забезпечен-
ня виконання спіль-
них планів проведен-
ня заходів 

Протягом 
кварталу 

Заступники  голови, 
керівник апарату, керів-
ники структурних 
підрозділів облдерж-
адміністрації

  

Організація контролю за своєчасним 
розглядом запитів депутатів обласної 
ради до голови облдержадміністрації, 
його заступників, керівника апарату

Виконання вимог 
ст.22 Закону України 
“Про статус депута-
тів місцевих рад”

Протягом 
кварталу 

Відділ контролю апа-
рату облдержадміні-
страції 

  

Контроль за здійсненням органами 
місцевого самоврядування делего-
ваних повноважень органів вико-
навчої влади 

Виконання вимог 
постанови Кабінету 
Міністрів України 
від 09.03.1999 № 339 
“Про затвердження 
Порядку контролю 
за здійсненням орга-
нами місцевого са-
моврядування деле-
гованих повноважень 
органів виконавчої 
влади” 

Протягом 
кварталу 

Організаційний від-
діл апарату облдерж-
адміністрації 

    

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

облдержадміністрації: 

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

Згідно з Планом 
приведення 
захисних споруд 
цивільного захисту 
в готовність до 
використання на 
2018-2020 роки

Протягом 
кварталу 

Управління з питань 
цивільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 

  

Про проведення заходів з модерні-
зації регіональної автоматизованої 
системи централізованого оповіщен-
ня та зв’язку цивільного захисту 

Згідно з планом ос-
новних заходів  ци-
вільного захисту те-
риторіальної підси-
стеми ЄДС ЦЗ на 
2019 рік 

Протягом 
кварталу 

Управління з питань 
цивільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 
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1 2 3 4 
Про перевірку роботи консультацій-
них пунктів при ЖЕКах, селищних, 
сільських радах та об’єднаних тери-
торіальних громадах Городоцького 
та Ярмолинецького районів  

Згідно з планом ос-
новних заходів  ци-
вільного захисту те-
риторіальної підси-
стеми ЄДС ЦЗ на 
2019 рік 

Протягом 
кварталу 

Управління з питань 
цивільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 

  

Стан шефської допомоги військовим 
частинам Збройних Сил України, 
Національної гвардії України та 
Державної прикордонної служби 
України 

Указ Президента 
України від 11 лю-
того 2016 року 
№ 44/2016 “Про 
шефську допомогу 
військовим части-
нам Збройних Сил 
України, Національ-
ної гвардії України 
та Державної при-
кордонної служби 
України” 

Протягом 
кварталу 

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

    

Про використання субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюд-
жетам на надання державної під-
тримки особам з особливими освіт-
німи потребами у 2018 році 

З метою здійснення 
аналізу своєчасного 
педагогічного, мето-
дичного та техніч-
ного забезпечення 
діяльності закладів 
загальної середньої 
освіти зі спеціальни-
ми та інклюзивними 
класами, інклюзив-
но-ресурсних центрів

Протягом 
кварталу 

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

  

Про формування регіонального за-
мовлення на підготовку кваліфіко-
ваних робітників, молодших спеціа-
лістів, фахівців, наукових, науково-
педагогічних та робітничих кадрів, 
підвищення кваліфікації та перепід-
готовку кадрів для закладів профе-
сійної (професійно-технічної освіти) 
області 

З метою належного 
виконання Мето-
дичних рекоменда-
цій щодо форму-
вання регіонально-
го замовлення на 
підготовку фахівців 
та робітничих кад-
рів, схвалених роз-
порядженням Кабі-
нету Міністрів Ук-
раїни від 14.12.2016 
№ 994-р. із змінами

Протягом 
кварталу 

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

  

Про стан виплати заробітної плати на 
підприємствах житлово-комуналь-
ного господарства області 

З метою забезпечен-
ня своєчасної випла-
ти заробітної плати 
та недопущення за-
боргованості

Протягом 
кварталу 

Дашковський С.М. – 
начальник управлін-
ня житлово-кому-
нального господарства 
облдержадміністрації
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Про хід опалювального сезону в 
області в опалювальний період 
2018/2019 року  

З метою запобігання 
зриву опалювально-
го сезону 

Протягом 
кварталу 

Дашковський С.М. – 
начальник управлін-
ня житлово-кому-
нального господарства 
облдержадміністрації

  

Про стан розрахунків житлово-кому-
нальних підприємств за спожиті 
енергоносії 

З метою вжиття за-
ходів по забезпечен-
ню розрахунків за 
спожиті енергоносії  

Протягом 
кварталу 

Дашковський С.М. – 
начальник управлін-
ня житлово-кому-
нального господарства 
облдержадміністрації 

  

Про соціальний захист дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які виховуються у сімей-
них формах виховання 

З метою популяри-
зації сімейних форм 
виховання 

Січень Магур Н.І. – 
начальник служби у 
справах дітей обл-
держадміністрації 

  

Про стан виконавської дисципліни у 
відділах апарату, структурних під-
розділах обласної державної адмі-
ністрації у ІV кварталі 2018 року 

З метою підвищення 
виконавської дисци-
пліни серед праців-
ників апарату обл-
держадміністрації та 
її структурних під-
розділів 

Січень 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 ви-
конання окремих 
рішень РНБО Украї-
ни, введених у дію 
указами Президента 
України  

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

  

Про виконання райдержадміністра-
ціями і виконавчими комітетами 
міських (міст обласного значення) 
рад Закону України “Про Державний 
реєстр виборців” та постанов Цент-
ральної виборчої комісії щодо функ-
ціонування автоматизованої інфор-
маційно-телекомунікаційної системи  
“Державний реєстр виборців” 

З метою забезпечен-
ня ефективної роботи  
відділів ведення Дер-
жавного реєстру ви-
борців 

Січень Задорожна І.Д.. – 
начальник відділу 
адміністрування 
Державного реєстру  
виборців апарату обл-
держадміністрації 

  

Про виконання райдержадміністра-
ціями і виконавчими комітетами 
міських (міст обласного значення) 
рад Закону України “Про місцеві 
вибори” 

З метою виконання 
основних організа-
ційних заходів з під-
готовки та проведен-
ня позачергових, про-
міжних, повторних 
місцевих виборів

Січень Задорожна І.Д.. – 
начальник відділу 
адміністрування 
Державного реєстру  
виборців апарату обл-
держадміністрації 
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1 2 3 4 
Про підсумки роботи установ куль-
тури і мистецтва області  у 2018 році 

З метою аналізу ста-
ну галузі та визна-
чення завдань подаль-
шого розвитку 

Лютий Трунова І.М. – 
начальник управлін-
ня культури, націо-
нальностей, релігій  
та туризму облдерж-
адміністрації 

  

Про перевірку обласної системи цент-
ралізованого оповіщення населення 

Згідно з планом ос-
новних заходів ци-
вільного захисту те-
риторіальної підси-
стеми ЄДС ЦЗ на 
2019 рік

Лютий Управління з питань 
цивільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 

  

Про підготовку та проведення прак-
тичних заходів щодо безаварійного 
пропуску на водних об’єктах льодо-
ходу та весняного паводка з відпра-
цюванням планів взаємодії з  облас-
ними спеціалізованими службами ЦЗ

Згідно з планом під-
готовки територі-
альної підсистеми 
ЄДС цивільного за-
хисту області на 
2019 рік

Лютий - 
березень 

Управління з питань 
цивільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 

  

Про комплексну перевірку та оцінку 
діяльності Ярмолинецької райдерж-
адміністрації щодо виконання вимог 
законів та інших нормативно-пра-
вових актів з питань техногенної та 
пожежної безпеки, цивільного за-
хисту  

Згідно з планом під-
готовки територі-
альної підсистеми 
ЄДС цивільного за-
хисту області на 
2019 рік 

Березень Управління з питань 
цивільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 

  

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

Згідно з планом ос-
новних заходів ци-
вільного захисту те-
риторіальної підси-
стеми ЄДС цивіль-
ного захисту області  
на 2019 рік 

Березень Управління з питань 
цивільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 

  

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 здійс-
нення постійного 
контролю за вико-
нанням зазначених 
нормативно-право-
вих актів

Протягом 
кварталу 

Керівники струк-
турних підрозділів 
облдержадміністра-
ції та її апарату 
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1 2 3 4 

VІ. Надання методичної і практичної допомоги 
райдержадміністраціям та виконавчим комітетам 

міських (міст обласного значення) рад 
Заходи щодо надання методичної і 
практичної допомоги райдержадмі-
ністраціям та виконавчим комітетам 
міських (міст обласного значення) 
рад визначено у додатку 2 до плану 
роботи обласної державної адміні-
страції 

Удосконалення ро-
боти райдержадміні-
страцій, виконавчих 
комітетів міських 
(міст обласного зна-
чення) рад 

Протягом 
кварталу 

Заступники голови, 
керівник апарату, 
начальники відділів 
апарату, керівники 
структурних підроз-
ділів облдержадмі-
ністрації

  
 

VІІ. Організаційно-масові заходи 
 

7.1. Організація в області заходів з нагоди: 

СІЧЕНЬ 

Нового року (01) 
Різдва Христового (07) 
Дня заповідників (11) 
Дня Соборності та Свободи України (22) 
Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту (27) 
Дня пам’яті героїв Крут (29) 
Дня працівника пожежної охорони (29) 

ЛЮТИЙ 

Всесвітнього дня охорони водно-болотних угідь (2)  
Всесвітнього дня боротьби з онкологічними захворюваннями (4) 
Міжнародного дня стоматолога (9) 
Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав (15) 
Міжнародного дня дітей, хворих на рак (15) 
Дня державного герба України (19) 
Дня Героїв Небесної Сотні (20) 
Міжнародного дня рідної мови (21) 

БЕРЕЗЕНЬ 

Всесвітнього дня цивільної оборони (01) 
Всесвітнього дня імунітету (01) 
Міжнародного дня письменника (03) 
Всесвітнього дня боротьби з глаукомою (06) 
Міжнародного жіночого дня (08) 
Дні вшанування пам’яті Т.Шевченка (09-10) 
Дня землевпорядника (9) 
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Дня захисту прав споживачів (15) 
Дня працівників житлово-комунального господарства і 
побутового обслуговування населення (17) 
Дня працівника податкової і митної справи України (18) 
Всесвітнього дня поезії (21) 
Міжнародного дня лісів (21) 
Всесвітнього дня водних ресурсів (22) 
Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз (24) 
Дня Служби безпеки України (25) 
Дня визволення міста Хмельницький від німецько-фашистських 
загарбників (25) 
Дня Національної гвардії України (26) 
Міжнародного дня театру (27) 
Дня нефролога (27) 

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-
держадміністрації 

кваліфікаційної комісії з присвоєння спортивних розрядів та кваліфікацій-
них категорій тренерів-викладачів, інструкторів-методистів зі спорту; 

координаційної комісії ради з національно-патріотичного виховання 
Протягом кварталу 

Управління молоді та спорту облдержадміні-
страції 

рада директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 
Протягом кварталу 

Департамент освіти і науки 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 
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Експертної комісії апарату Хмельницької обласної державної адміні-
страції; 

комісії з питань роботи із службовою інформацією в обласній державній 
адміністрації; 

комісії з питань проведення перевірки наявності документів з грифом 
“Для службового користування” 

Протягом кварталу 

Загальний відділ апарату облдержадміністрації 

обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної 
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 

громадської ради при облдержадміністрації; 
координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського су-

спільства; 
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 

Протягом кварталу 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму  облдержадміністрації 

експертно-перевірної комісії щодо внесення документів органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій об-
ласті до Національного архівного фонду України 

Січень-березень 

Державний архів області 

комісії по присудженню персональних стипендій для обдарованих дітей, 
творчої молоді та провідних митців області 

Лютий 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму  облдержадміністрації 
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засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзви-
чайних ситуацій облдержадміністрації 

Лютий 

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; 

координація обласних заходів з відзначення Європейського дня бо-
ротьби з торгівлею людьми 

Березень 

Департамент соціального захисту населення  
облдержадміністрації 

нарада з відповідальними працівниками закладів професійної (професій-
но-технічної) та вищої освіти щодо забезпечення організованого проведення 
ЗНО в області у 2019 році 

Березень-квітень 

Департамент освіти і науки 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 всеукраїнського 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 
мешканцями 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

виступи у засобах масової інформації до Дня Соборності України 
Протягом кварталу 

Державний архів області 
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заходи з нагоди 100-річчя проголошення Акта злуки Української Народ-
ної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, проведення Всеук-
раїнської естафети єднання (відзначення Дня Соборності та Свободи України) 

Січень
Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, культури, 
національностей, релігій та туризму, 
молоді та спорту облдержадміністрації

експонування виставки архівних документів:  
до 65-річчя з часу перейменування міста Проскурів у Хмельницький; 
“Україна єдина” до 100-річчя проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР   

Січень 

Державний архів області 

ІІІ етап Всеукраїнських учнівських  олімпіад з навчальних предметів 
Січень-лютий 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

експонування виставок архівних документів:  
“Трагедія єврейського населення в Проскурові” до 100-річчя з дня Єв-

рейського погрому у Проскурові 
Лютий 

Державний архів області 

вручення обласних стипендій обдарованій молоді та провідним  митцям 
Лютий

Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації

заключний етап VIIІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу уч-
нівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

Березень 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

заходи до дня народження Т.Г.Шевченка 
Березень
Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації

 
 

Заступник керівника  
апарату адміністрації                А. Дикий 


