
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
26.06.2019 № 410/2019-р

 

 
ПЛАН РОБОТИ 

Хмельницької обласної державної адміністрації 
на ІІІ 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: 

Про хід виконання у першому півріччі 
2019 року програми соціально-еконо-
мічного розвитку Хмельницької облас-
ті на 2019 рік  

З метою аналізу стану 
виконання у першому 
півріччі 2019 року 
вказаної програми 

ІІІ квартал Бохонська О.В. – 
директор Департаменту 
економічного розвитку, 
промисловості та інфра-
структури облдерж-
адміністрації

  

Про хід виконання програми підви-
щення рівня безпеки дорожнього руху 
Хмельницької області на 2018-2020 роки 

З метою аналізу стану 
виконання у 2018 році 
вказаної програми 

ІІІ квартал Бохонська О.В. – 
директор Департаменту 
економічного розвитку, 
промисловості та інфра-
структури облдержадмі-
ністрації

  

Про внесення змін до обласного бюд-
жету на 2019 рік  

Вимога Бюджетного 
кодексу України 

ІІІ квартал Пенюшкевич С.А. – 
директор Департаменту 
фінансів облдержадміні-
страції 

  

Звіт про стан виконання програми 
“Питна вода Хмельниччини” на 
2008-2020 роки 

З метою аналізу стану 
виконання  програми  

ІІІ квартал Дашковський С.М. –
начальник управління 
житлово-комунального 
господарства облдерж-
адміністрації

  

Про внесення змін до проекту перспек-
тивного плану формування територій 
громад Хмельницької області 

З метою доопрацюван-
ня перспективного пла-
ну формування терито-
рій громад області 

ІІІ квартал Бригадир В.І. – 
начальник управління 
регіонального розвитку 
та будівництва обл.-
держадміністрації

  

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

З метою облаштування 
об’єктів житлового та 
громадського призна-
чення , транспортної 
інфраструктури засо-
бами доступності

ІІІ квартал Дунаєвська І.М. – 
начальник відділу 
містобудування та 
архітектури облдерж-
адміністрації 
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1 2 3 4 
Про затвердження Регіональної про-
грами створення та ведення містобу-
дівного кадастру Хмельницької об-
ласті на 2019-2021 роки 

З метою створення міс-
тобудівного кадастру 
Хмельницької області  

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

  

Про внесення змін до програми роз-
витку агропромислового комплексу 
Хмельницької області на 2017-2021 ро-
ки 

З метою внесення змін 
до Порядку вико рис-
тання коштів “Часткова 
компенсація вартості 
техніки та обладнання”, 
включаючи приватний 
сектор, щодо розши-
рення напрямів фінан-
сування для сімейних 
фермерських госпо-
дарств та сільськогос-
подарських обслугову-
ючих кооперативів 

ІІІ квартал Омелянюк О.Т. – 
директор Департаменту 
агропромислового роз-
витку облдержадміні-
страції 

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

Про підсумки соціально-економічного 
розвитку області за перше півріччя 
2019 року 

З метою аналізу стану 
соціально-економіч-
ного розвитку області, 
визначення найбільш 
актуальних питань 

23 липня Бохонська О.В. – 
директор Департаменту 
економічного розвитку, 
промисловості та інфра-
структури облдерж-
адміністрації

  

Про стан фінансово-бюджетної 
дисципліни в області  

З метою забезпечення 
законного, раціональ-
ного та ефективного 
витрачання бюджет-
них коштів, а також 
інших активів терито-
ріальних громад об-
ласті

23 липня Марценюк А.А. – 
заступник начальника 
Західного офісу Держ-
аудитслужби 

    

Про підготовку закладів освіти до 
нового навчального року 

З метою проведення 
аналізу стану підго-
товки закладів освіти 
до нового навчаль-
ного року 

23 липня Фасоля О.І. – 
директор Департамен-
ту освіти і науки обл.-
держадміністрації 
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Про хід виконання розпоряджень голо-
ви облдержадміністрації від 25.04.2019 
№ 303/2019-р “Про підсумки проход-
ження опалювального сезону 
2018/2019 року та організацію підго-
товки об’єктів житлово-комунального 
господарства та соціальної сфери до 
роботи в зимовий період 2019/2020 ро-
ку” та від 31.05.2019 № 368/2019-р 
“Про роботу органів влади щодо роз-
рахунків за спожитий природній газ та 
електроенергію комунальними підпри-
ємствами, що надають послуги центра-
лізованого теплопостачання, водопо-
стачання та водовідведення, а також 
споживачами за отримані житлово-
комунальні послуги” 

З метою виконання 
п. 5.2. розпорядження 
голови облдержадміні-
страції від 25.04.2019 
№ 303/2019-р та п. 4.4. 
розпорядження голови 
облдержадміністрації 
від 31.05.2019 
№ 368/2019-р 

27 серпня Дашковський С.М. –
начальник управління 
житлово-комунального 
господарства облдерж-
адміністрації  

  

Про стан техногенної, пожежної без-
пеки та виконання законодавства Ук-
раїни у сфері цивільного захисту насе-
лення і території області 

З метою підвищення 
рівня техногенної, по-
жежної безпеки та ци-
вільного захисту тери-
торії області

27 серпня Корева Ю.М. – 
начальник управління з 
питань цивільного 
захисту населення 
облдержадміністрації

  

Про оренду водних об’єктів в області З метою охорони та 
збереження навколиш-
нього природного сере-
довища  

27 серпня Дзюблюк Т.В. – 
директор Департамен-
ту природних ресурсів 
та екології облдерж-
адміністрації 

Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

24 вересня Пенюшкевич С.А. – 
директор Департаменту 
фінансів облдержадмі-
ністрації

  

Про стан надання соціальних послуг 
в області 

З метою контролю 
якості надання 
соціальних послуг 

24 вересня Лукомська С..І. – 
директор Департаменту 
соціального захисту 
населення облдерж-
адміністрації

  

Про план роботи обласної державної 
адміністрації на ІV квартал 2019 року 

З метою колективного 
обговорення та узгод-
ження основних 
напрямів діяльності 
облдержадміністрації 

24 вересня Організаційний відділ 
апарату облдержадмі-
ністрації 
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ІІІ. Питання взаємодії з органами місцевого 
самоврядування: 

Участь голови, заступників голови, 
керівників структурних підрозділів 
облдержадміністрації 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 забезпечення 
виконання спільних 
планів проведення 
заходів 

Протягом 
кварталу 

Заступники  голови, 
керівник апарату, 
керівники 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 депутатів 
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 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 облдержадмі-
ністрації 

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

облдержадміністрації: 

Про стан шефської допомоги війсь-
ковим частинам Збройних Сил Украї-
ни, Національної гвардії України та 
Державної прикордонної служби 
України 

Указ Президента Ук-
раїни від 11 лютого 
2016 року № 44/2016 
“Про шефську допо-
могу військовим час-
тинам Збройних Сил 
України, Національ-
ної гвардії України та 
Державної прикордон-
ної служби України”

Протягом 
кварталу 

Мартинюк В.М. – 
начальник відділу взає-
модії з правоохоронни-
ми органами та обо-
ронної роботи апарату 
облдержадміністрації 
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Про проведення перевірки роботи 
консультаційних пунктів при ЖЕКах, 
селищних та сільських радах, об’єд-
наних територіальних громадах Біло-
гірського, Віньковецького, Чемеро-
вецького та Теофіпольського районів

Згідно з планом ос-
новних заходів ци-
вільного захисту об-
ласті на 2019 рік 

Протягом 
кварталу 

Корева Ю.М. – 
начальник управлін-
ня з питань цивільно-
го захисту населення 
облдержадміністрації 

  

Про стан виплати заробітної плати на 
підприємствах житлово-комукально-
го господарства області 

З метою забезпечення 
своєчасної виплати 
заробітної плати та 
недопущення забор-
гованості

Протягом 
кварталу 

Дашковський С.М. – 
начальник управління 
житлово-комунального 
господарства облдерж-
адміністрації

  

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

З метою вжиття захо-
дів по забезпеченню 
розрахунків за спо-
житі енергоносії  

Протягом 
кварталу 

Дашковський С.М. – 
начальник управління 
житлово-комунального 
господарства облдерж-
адміністрації

  

Про стан виконання заходів по підго-
товці об’єктів житлово-комунального 
господарства області до роботи в опалю-
вальний період 2019/2020  року 

З метою вжиття захо-
дів для забезпечення 
своєчасного початку 
опалювального періо-
ду в області

Протягом 
кварталу 

Дашковський С.М. – 
начальник управління 
житлово-комунального 
господарства облдерж-
адміністрації

  

Про організацію виконання державної 
програми підтримки галузі тварин-
ництва 

З метою ефективного 
використання коштів 
державного бюджету, 
спрямованих на розви-
ток галузі тваринництва

Протягом  
кварталу 

Омелянюк О.Т. – 
директор Департамен-
ту агропромислового  
розвитку облдержадмі-
ністрації

    

Моніторинг виконання плану регіональ-
ного/державного замовлення на підго-
товку робітничих кадрів та молодших 
спеціалістів у закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти на 2019 рік

З метою аналізу вико-
нання плану регіональ-
ного/державного 
замовлення 

Протягом 
кварталу 

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

  

Про проведення тренувань органів уп-
равління та сил цивільного захисту що-
до дій у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій на арсеналах, базах зберігання 
(складах) озброєння Збройних сил Ук-
раїни  (в/ч А-1827 с. Шпичинці Дераж-
нянського району)  

Згідно з планом основ-
них заходів цивільного 
захисту області на 
2019 рік 

Червень Корева Ю.М. – 
начальник управ-
ління з питань ци-
вільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 

  

Про комплексну перевірку та оцінку 
діяльності Віньковецької райдерж-
адміністрації щодо виконання вимог 
законів та інших нормативно-право-
вих актів з питань техногенної та по-
жежної безпеки, цивільного захисту

Згідно з планом основ-
них заходів цивільного 
захисту області на 
2019 рік 

Червень Корева Ю.М. – 
начальник управ-
ління з питань ци-
вільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації
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Про стан виконавської дисципліни у 
відділах апарату, департаментах та 
інших структурних підрозділах об-
ласної державної адміністрації у 
ІІ кварталі 2019 року 

З метою підвищення 
виконавської дисци-
пліни серед працівни-
ків апарату облдерж-
адміністрації та її 
структурних підроз-
ділів

Липень Матковський Г.В. – 
начальник відділу 
контролю апарату 
облдержадміністрації 

  

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, введе-
них у дію указами 
Президента України 

Липень Матковський Г.В. – 
начальник відділу 
контролю апарату 
облдержадміністрації 

  

Про виконання райдержадміністра-
ціями, виконавчими комітетами 
міських (міст обласного значення) 
рад Закону України “Про Державний 
реєстр виборців” та постанов Цен-
тральної виборчої комісії щодо 
функціонування автоматизованої 
інформаційно-телекомунікаційної 
системи “Державний реєстр виборців”

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

Липень Задорожна І.Д..– 
начальник відділу 
адміністрування Дер-
жавного реєстру ви-
борців апарату обл-
держадміністрації 

  

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

З метою виконання 
основних організацій-
них заходів з підготов-
ки та проведення по-
зачергових, проміж-
них, повторних та пер-
ших місцевих виборів 

Липень Задорожна І.Д..– 
начальник відділу 
адміністрування Дер-
жавного реєстру ви-
борців апарату обл-
держадміністрації 

  

Про результати командно-штабних 
навчань цивільного захисту органів 
управління та спеціалізованих служб 
цивільного захисту Білогірського 
району  

Згідно з планом ос-
новних заходів ци-
вільного захисту об-
ласті на 2019 рік 

Липень Корева Ю.М. – 
начальник управ-
ління з питань ци-
вільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації

  

Про комплексну перевірку та оцінку 
діяльності Чемеровецької райдерж-
адміністрації щодо виконання вимог 
законів та інших нормативно-право-
вих актів з питань техногенної та по-
жежної безпеки, цивільного захисту

Згідно з планом ос-
новних заходів ци-
вільного захисту об-
ласті на 2019 рік 

Липень Корева Ю.М. – 
начальник управ-
ління з питань ци-
вільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації

  

Про організацію роботи регіональ-
ного оперативного штабу “Вступна 
кампанія 2019 року” 

З метою належної 
організації проведен-
ня вступної кампанії 
2019 року 

Липень 
Серпень 

Фасоля О.І. – 
директор Департа-
менту освіти і науки 
облдержадміністрації 
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1 2 3 4 
Про хід вступної кампанії до закладів 
вищої та професійної (професійно-
технічної) освіти 

З метою аналізу стану 
проведення вступної 
кампанії та узагаль-
нення оперативних 
даних про прийом до 
закладів освіти

Липень 
Серпень 

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

  

Про контрольну перевірку та оцінку 
діяльності Теофіпольської райдерж-
адміністрації щодо виконання вимог 
законів та інших нормативно-право-
вих актів з питань техногенної та по-
жежної безпеки, цивільного захисту 
 
 

Згідно з планом ос-
новних заходів ци-
вільного захисту об-
ласті на 2019 рік 

Серпень  Корева Ю.М. – 
начальник управ-
ління з питань ци-
вільного 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 ак-
тів, реалізація яких буде контро-
люватися, визначено у додатку 1 до 
плану роботи обласної державної 
адміністрації 
 
 

Необхідність здійснення 
постійного контролю за 
виконанням зазначених 
нормативно-правових 
актів 

Протягом 
кварталу 

Керівники струк-
турних підрозді-
лів облдержадміні-
страції та її апарату 

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 коміте-
там міських (міст обласного зна-
чення) рад визначено у додатку 2 до 
плану роботи обласної державної 
адміністрації 

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

Протягом 
кварталу 

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

   

 

 
VІІ. Організаційно-масові заходи 

 

7.1. Організація в області заходів з нагоди: 

ЛИПЕНЬ 

Дня архітектури України (01) 
Дня Національної поліції України (04) 
Дня працівника природно-заповідної справи (07) 
Дня рибалки (14) 
Дня прийняття Верховною Радою УРСР Декларації про державний 
суверенітет України (16) 
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Дня бухгалтера (16) 
Дня хрещення Київської Русі-України (28) 
Всесвітнього дня боротьби з гепатитом (28) 
Дня працівників торгівлі (29) 
Дня Сил спеціальних операцій Збройних Сил України (29) 

СЕРПЕНЬ 

Всесвітнього тижня грудного вигодовування (01-07) 
Дня Повітряних Сил Збройних Сил України (04) 
Міжнародного дня офтальмології (08) 
Дня будівельника (11) 
Дня працівників ветеринарної медицини (11) 
Міжнародного дня молоді (12) 
Міжнародного дня безпритульних тварин (16) 
Дня пасічника України (19)   
Всесвітнього дня гуманітарної допомоги (19) 
Дня Державного Прапора України (23) 
Дня незалежності України (24) 

ВЕРЕСЕНЬ 

Дня знань (01) 
Дня підприємця (01) 
Дня нотаріату (02) 
Дня українського кіно (13) 
Всесвітнього дня надання першої медичної допомоги (14) 
Дня фізичної культури і спорту (14) 
Дня працівника лісу (15) 
Всесвітнього дня боротьби з лімфомами (15) 
Міжнародного дня захисту озонового шару (16) 
Дня рятівника (17) 
Дня винахідника і раціоналізатора (21) 
Дня фармацевтичного працівника (21) 
82-ї річниці утворення Хмельницької області (22) 
Дня партизанської слави (22) 
Дня без автомобілів (22) 
Дня машинобудівника (22) 
Дня туризму (27) 
Всесвітнього дня серця (29) 
Дня отоларинголога (29) 
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Всеукраїнського дня дошкілля (29) 
Міжнародного дня глухонімих (29) 
Міжнародного дня перекладача (30) 
Всеукраїнського дня бібліотек (30) 
Дня усиновлення (30) 

 

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 кваліфіка-
ційних категорій тренерів-викладачів, інструкторів-методистів зі спорту 

Протягом кварталу 

Управління молоді та спорту облдержадміні-
страції 

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 

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;  

комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи; 

робочої групи з питань гуманітарної допомоги при облдержадміністрації 
Протягом кварталу 

Департамент соціального захисту населення  
облдержадміністрації 
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громадської ради при облдержадміністрації; 
координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського су-

спільства при облдержадміністрації; 
регіональної комісії з реабілітації у Хмельницькій області; 
комісії з добору кандидатур членів регіональної комісії з реабілітації у 

Хмельницькій області від наукових установ та громадських об’єднань 
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 
області до Національного архівного фонду України 

Протягом кварталу 

Державний архів області 

засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичай-
них ситуацій облдержадміністрації 

Серпень 

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 всеукраїнського рівня; 

патріотичні екскурсії “Козацькими шляхами” до міст Кам’янець-Поділь-
ський та Хотин 

Протягом кварталу

Управління молоді та спорту облдерж-
адміністрації 

інформаційно-роз’яснювальні виїзні прийоми в населених пунктах, тематич-
ні зустрічі з трудовими колективами підприємств, організацій, установ та жите-
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лями населених пунктів області за місцем проживання, висвітлення роз’яснюваль-
них матеріалів у засобах масової інформації з питань пенсійного законодавства 

Протягом кварталу
Головне управління Пенсійного фонду 
України в області 

Всеукраїнський етнофестиваль “Болохівські гостини”  
Липень 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму  облдержадміністрації 

організація оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей вихованців і рідних дітей дитячих будинків сімейного типу 
та прийомних і рідних дітей прийомних сімей, вихованців центрів соціально-
психологічної реабілітації дітей “Щасливе дитинство” та “Подолянчик”   

Липень, серпень

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

урочистості з нагоди Дня Державного прапора України; 
урочистості з нагоди відзначення 28-ї річниці незалежності України; 
міжнародний середньовічний фестиваль-ярмарок “Форпост”; 
VIІI Всеукраїнська школа майстерності для творчих людей з особливими 

потребами; 
відкритий обласний фестиваль-конкурс естрадної пісні імені М. Мозго-

вого “Грай, музико моя…” 
Серпень 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму  облдержадміністрації 

молодіжний захід “Свято біля фонтанів” з нагоди відзначення 28-ї річниці 
Незалежності України; 

міжнародна акція “Форум української молоді діаспори “Хмельницький 2019” 

Серпень

Управління молоді та спорту облдерж-
адміністрації 

експонування виставок архівних документів; 
до річниці Незалежності України та Дня Державного прапора України  

Серпень 

Державний архів області 

благодійна акція “Готуємо дітей до школи” 
Серпень-вересень 

Обласний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 
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урочистості до Всеукраїнського дня бібліотек;  
урочистості з нагоди відзначення Дня партизанської слави; 
ХІ Обласний форум бібліотекарів Хмельниччини; 
V Всеукраїнський культурний форум “Кам’яний острів”; 
ІІІ Кам’янець-Подільський міжнародний кінофестиваль “Бруківка”; 
Туристичний форум 

Вересень 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації 

обласна агропромислова виставка-ярмарок “Агро-Поділля-2019”;   
ярмарок, приурочений до Дня міста Хмельницький 

Вересень 

Департамент агропромислового розвитку обл-
держадміністрації 

експонування виставок архівних документів: 
“Рух опору на Хмельниччині” – до Дня партизанської слави; 
“Від церковно-парафіяльної до сучасної школи” – до 25-річчя з часу засну-

вання міжнародного свята працівників освіти та Дня працівників освіти в Україні 
Вересень 

Державний архів області 

організація виставки робіт архітекторів області, присвяченої Всесвіт-
ньому Дню архітектора 

Вересень

Відділ містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 

заходи до Дня усиновлення для громадян, які усиновили дітей з числа дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Вересень

Служба у справах дітей облдержадміністрації
 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації                А. Дикий 


