
Додаток 2 
до плану роботи обласної державної 
адміністрації на І квартал 2019 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) 

Протягом кварталу 

Організаційний відділ апарату облдерж-
адміністрації 

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

Протягом кварталу 

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та 
оборонної  роботи 

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 

юридичному відділу апарату Хмельницької райдержадміністрації з пи-
тань правового забезпечення 

Протягом кварталу 

Юридичний відділ апарату облдерж-
адміністрації 

Віньковецькій, Деражнянській, Кам’янець-Подільській, Красилівській, 
Полонській, Старокостянтинівській, Хмельницькій, Ярмолинецькій райдерж-
адміністраціям, департаментам економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури, освіти і науки облдержадміністрації щодо організації роботи 
зі зверненнями громадян  

Протягом кварталу 

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату 
облдержадміністрації 
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райдержадміністраціям, структурним підрозділам облдержадміністрації 
з питань організації роботи з паперовими та електронними документами, до-
кументами для службового користування 

Протягом кварталу 

Загальний відділ апарату облдержадміні-
страції 

відділам ведення Державного реєстру виборців області з питань ве-
дення реєстру  

Протягом кварталу 

Відділ адміністрування Державного реєст-
ру виборців апарату облдержадміністрації 

спеціалістам відділів/управлінь освіти райдержадміністрацій/міських 
(міст обласного значення) рад, об’єднаних територіальних громад з питань 
організації роботи спеціальних, інклюзивних класів/груп закладів дошкіль-
ної, загальної середньої освіти 

Протягом кварталу 

Департамент освіти та науки облдержадміні-
страції 

моніторинг організації та надання соціальних послуг у Сатанівській, 
Дунаєвецькій, Летичівській селищних, Маківській сільській об’єднаних тери-
торіальних громадах 

Протягом кварталу 

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

промисловим підприємствам з питань виробництва та покращення 
якості, розширення асортименту харчової продукції 

Протягом кварталу 

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

спеціалістам відділів/управлінь освіти з питань створення та функціо-
нування опорних шкіл 

Січень-лютий 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

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

Лютий 

Управління культури, національностей, релі-
гій та туризму облдержадміністрації 
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відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Старо-
костянтинівської міської ради з питань дотримання законодавства в бібліо-
течній справі  

Березень 

Управління культури, національностей, релі-
гій та туризму облдержадміністрації 

центру соціально-психологічної реабілітації дітей “Подолянчик” з пи-
тань соціально-правового захисту та організації профілактичної і корекційно-
виховної роботи 

Березень  

Служба у справах дітей  облдержадміністрації 

2. Проведення семінарів, нарад: 

підвищення кваліфікації директорів районних, міських, селищних цент-
рів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: “Надання соціальних послуг 
сім’ям, дітям та молоді в умовах територіальної реформи”;  

навчання для кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опі-
кунів, піклувальників, усиновителі   

Протягом кварталу 

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

нарада з начальниками цивільного захисту міст та районів області, 
обласних спеціалізованих служб цивільного захисту, керівниками управлінь, 
відділів (секторів) з питань цивільного захисту населення виконавчих комі-
тетів міських (міст обласного значення) рад та райдержадміністрацій з підве-
дення підсумків роботи у 2018 року та визначення завдань на 2019 рік 

Січень 

Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

районні навчання з питань підвищення ефективності агропромислового 
виробництва, перспектив розвитку агропромислового комплексу Хмельниць-
кої області 

Січень-лютий 

Департамент агропромислового розвитку, 
екології та природних ресурсів облдержадмі-
ністрації 

обласний семінар викладачів мистецьких шкіл області по класу духо-
вих та ударних інструментів  

Лютий 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації 
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семінар для спеціалістів відділів/управлінь освіти райдержадміністра-
цій/міських (міст обласного значення) рад, об’єднаних територіальних гро-
мад з питання “Забезпечення рівного доступу до освіти дітей з особливими 
освітніми потребами в закладах дошкільної, загальної середньої освіти”;  

нарада з директорами професійно-технічних навчальних закладів тери-
торіальних громад; 

нарада для начальників відділів/управлінь освіти райдержадміністра-
цій/міських (міст обласного значення) рад, об’єднаних територіальних гро-
мад; 

вебінар зі спеціалістами відділів/управлінь освіти, керівниками закла-
дів освіти обласного підпорядкування з питань проведення атестації педаго-
гічних працівників  

Лютий 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

нарада з директорами районних, міських, селищних центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального обслуговування про 
підсумки роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у 
2018 році, стратегічні завдання на 2019 рік   

Лютий 

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

нарада з начальниками і головними агрономами районних управлінь 
агропромислового розвитку з питань підготовки до проведення комплексу 
весняно-польових робіт у 2019 році; 

проведення навчання державних службовців з питань заповнення 
електронних декларацій 

Лютий 

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

нарада зі спеціалістами відділів/управлінь освіти райдержадміністра-
цій, міських (міст обласного значення) рад, об’єднаних територіальних гро-
мад, керівниками загальноосвітніх навчальних закладів обласного підпо-
рядкування щодо організації завершення 2018/2019 навчального року; 

нарада з питань розвитку дошкільної освіти із спеціалістами/мето-
дистами дошкільної освіти відділів/управлінь освіти райдержадміністрацій, 
міських (міст обласного значення) рад, об’єднаних територіальних громад  

Березень 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

засідання “круглого столу” з питань створення та діяльності сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативів; 
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нарада з керівниками сільськогосподарських підприємств, фермерських 
господарств та приватними землевласниками з питань використання зе-
мельних ділянок, оподаткування сільськогосподарських підприємств усіх 
форм власності та розгляду програм державної підтримки галузі агро-
промислового комплексу 

Березень 

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

обласний семінар викладачів мистецьких шкіл області з музично-
теоретичних дисциплін  

Березень 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації 

тематичний короткостроковий семінар з питань організації роботи з 
документами з працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, 
відповідальних за цей напрям роботи 

Березень 

Загальний відділ апарату облдержадміністрації 

 


