
Додаток 2 
до плану роботи обласної державної 
адміністрації на ІІ 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 облас-
ного значення) рад з питань доступу до публічної інформації 

Протягом кварталу 

Сектор забезпечення доступу до публічної 
інформації апарату облдержадміністрації 

Білогірській, Старосинявській райдержадміністраціям щодо організації 
роботи із забезпечення режиму секретності та охорони державної таємниці 

Протягом кварталу 

Сектор режимно-секретної роботи апарату 
облдержадміністрації 

юридичному сектору апарату Дунаєвецької райдержадміністрації з пи-
тань правового забезпечення 

Протягом кварталу 

Юридичний відділ апарату облдержадміні-
страції 

Білогірській, Волочиській, Городоцькій, Дунаєвецькій, Ізяславській, 
Летичівській, Новоушицькій, Славутській, Старосинявській, Теофіпольській, 
Чемеровецькій, Шепетівській райдержадміністраціям, департаментам фінан-
сів, соціального захисту населення та управлінням житлово-комунального 
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господарства, молоді та спорту, регіонального розвитку та будівництва, 
культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації щодо 
організації роботи зі зверненнями громадян  

Протягом кварталу 

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату 
облдержадміністрації 

відділам ведення Державного реєстру виборців райдержадміністрацій 
та виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад з питань 
ведення реєстру  

Протягом кварталу 

Відділ адміністрування Державного реєст-
ру виборців апарату облдержадміністрації 

Красилівському, Теофіпольському районним 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 Ганнопільській, 
Берездівській, Гвардійській сільських об’єднаних територіальних 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 
облдержадміністрації 

райдержадміністраціям, структурним підрозділам облдержадміністрації 
з птань організації роботи з паперовими та електронними документами, до-
кументами для службового користування 

Протягом кварталу 

Загальний відділ апарату облдержадміні-
страції 

директорам закладів професійної (професійно-технічної) освіти області 
з питань проведення зовнішнього незалежного оцінювання та державної 
підсумкової атестації у 2018/2019 навчальному році 

Квітень 

Департамент освіти і науки облдержадмі-
ністрації 

відділу культури Деражнянської райдержадміністрації з питання дотри-
мання законодавства у музейній галузі  

Квітень 

Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації 
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відділу культури Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної гро-
мади з питань дотримання законодавства у сфері початкової мистецької 
освіти 

Травень 

Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації 

2. Проведення семінарів, нарад: 

навчання кандидатів у прийомні батьки, батьків-вихователів, опікунів, 
піклувальників, усиновителів; 

виїзди у Шепетівський район з питань популяризації послуги патро-
нату та пошуку кандидатів у патронатні вихователі 

Протягом кварталу 

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

спільно з Хмельницьким обласним інститутом післядипломної педа-
гогічної освіти обласний семінар методистів дошкільної освіти місцевих 
органів управління освітою “Реалізація програми “Впевнений старт” – 
трансформування у практику сучасних педагогічних ідей, змісту, технологій 
задля досягнення нової якості освіти”; 

нарада з відповідальними працівниками управлінь/відділів освіти щодо 
забезпечення організованого проведення зовнішнього незалежного оцінюван-
ня в області у 2019 році; 

нарада зі спеціалістами відділів/управлінь освіти, заступниками дирек-
торів закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування з питань 
проведення державної підсумкової атестації учнів 

Квітень 

Департамент освіти і науки облдержадмі-
ністрації 

нарада з пасічниками області з питань розвитку галузі бджільництва та 
попереджень загибелі бджіл; 

організація проведення навчання працівників структурних підрозділів з пи-
тань агропромислового розвитку райдержадміністрацій щодо стратегії розвитку 
сільських територій та агропромислового виробництва з метою сприяння за-
лученню інвестиційних ресурсів в агропромисловий комплекс області,  розвитку 
малого і середнього бізнесу на селі та збільшення виробництва продукції 
рослинництва, тваринництва, підвищення її якості та конкурентоздатності; 

нарада із сільгоспвиробниками різних форм власності щодо умов на-
дання фінансової підтримки із державного та обласного бюджетів у поточ-
ному році 

Квітень 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 



 4

семінар для директорів, завідуючих опорними бібліотеками об’єднаних 
територіальних громад “Місце бібліотеки в об’єднаній територіальній гро-
маді: виклики та перспективи розвитку”  

Квітень 

Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації 

нарада з начальниками управлінь, відділів, секторів, головними спеціа-
лістами з питань цивільного захисту населення міськвиконкомів, райдерж-
адміністрацій з підведення підсумків роботи у І кварталі 2019 року та визна-
чення завдань на ІІ квартал 2019 року 

Квітень 

Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

нарада з керівниками структурних підрозділів агропромислового роз-
витку райдержадміністрацій, представниками сільських та селищних рад, 
сільськогосподарських підприємств щодо роз’яснення порядків викори-
стання коштів Державного бюджету, які буде спрямовано на розвиток галузі 
тваринництва 

Квітень-травень 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

семінар для спеціалістів відділів/управлінь освіти райдержадмі-
ністрацій та виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад на 
тему “Діяльність спеціаліста відділу/управління освіти в умовах освітніх 
змін” 

Травень 

Департамент освіти і науки облдержадмі-
ністрації 

семінар з начальниками та спеціалістами управлінь (відділів) агропро-
мислового розвитку райдержадміністрацій з питань догляду за посівами сіль-
ськогосподарських культур (селекторний режим); 

навчання працівників Департаменту агропромислового розвитку обл-
держадміністрації з питань архівної справи та архівного зберігання доку-
ментів у державних органах з метою підвищення професійних знань пра-
цівників у сфері архівної справи 

Травень 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

нарада з директорами районних, міських, селищних центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді: “Надання соціальних послуг сім’ям, дітям та 
молоді в умовах територіальних реформ. Особливості надання соціальних 
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послуг у сім’ях, де є факти вчинення домашнього насильства або його 
реальна загроза”; 

підвищення кваліфікації спеціалістів центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, комунальних закладів об’єднаних територіальних гро-
мад: “Особливості надання соціальних послуг  у сім’ях, де є факти вчинення 
домашнього насильства або його реальна загроза” 

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

семінар для директорів районних та міських будинків культури, базових 
будинків культури об’єднаних територіальних громад з питань використання 
інноваційних технологій у практичній діяльності клубних закладів культури 

Травень 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації 

тематичний короткостроковий семінар з начальниками управлінь та 
відділів містобудування та архітектури райдержадміністрацій і виконавчих 
комітетів (міст обласного значення) рад 

28-29 травня  
Відділ містобудування та архітектури обл-
держадміністрації 

семінар для завідуючих районними, міськими бібліотеками для дітей, 
заступників директорів ЦБС, завідуючих бібліотеками для дітей об’єднаних 
територіальних громад “Бібліотека для дітей і громада: соціальний діалог у 
сучасних умовах”  

Червень 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації 

нарада з суб’єктами племінної справи у тваринництві щодо підвищення 
професійних знань працівників агроформувань у сфері племінної справи; 

проведення наради за участю керівників, спеціалістів структурних 
підрозділів райдержадміністрацій з питань агропромислового розвитку щодо 
підготовки до жнив 

Червень 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

засідання “круглого столу” “Охорона довкілля та раціональне викори-
стання природних ресурсів” щодо інформування громадськості про стан 
навколишнього природного середовища 

Червень 

Департамент природних ресурсів та еколо-
гії облдержадміністрації 
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тематичний короткостроковий семінар для керівників діловодних 
служб апаратів райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст 
обласного значення) рад 

Червень 

Загальний відділ апарату облдержадміні-
страції 

 


