
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, у разі потреби) 

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 апарату облдержадміні-
страції 

окремим райдержадміністраціям та структурним підрозділам облдерж-
адміністрації з метою підвищення виконавської дисципліни серед працівників 
апаратів райдержадміністрацій та структурних підрозділів облдержадміні-
страції 

Протягом кварталу 

Відділ контролю апарату облдержадміністрації 

райдержадміністраціям, структурним підрозділам облдержадміністрації 
з питань організації роботи з паперовими та електронними документами, 
документами для службового користування  

Протягом кварталу 

Загальний відділ апарату облдержадміністрації 

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 
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Хмельницькій райдержадміністрації щодо організації роботи із забезпе-
чення режиму секретності та охорони державної таємниці 

Протягом кварталу 

Сектор режимно-секретної роботи апарату 
облдержадміністрації 

юридичному сектору апарату Старосинявської райдержадміністрації з 
питань правового забезпечення 

Протягом кварталу 

Юридичний відділ апарату облдерж-
адміністрації 

Віньковецькій, Деражнянській, Кам’янець-Подільській, Красилівській, 
Полонській, Славутській, Старокостянтинівській, Хмельницькій, Шепетів-
ській, Ярмолинецькій райдержадміністраціям, службі у справах дітей, Держав-
ному архіву області, департаментам агропромислового розвитку та охорони 
здоров’я облдержадміністрації щодо організації роботи зі зверненнями громадян  

Протягом кварталу 

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату 
облдержадміністрації 

Чемеровецькому районному центру 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 Жванецькій сіль-
ській об’єднаній територіальній громаді 

Протягом кварталу 

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

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

агроформуванням області та сільськогосподарським товаровиробникам 
(включаючи приватний сектор) з питань отримання часткової компенсації з 
державного бюджету за придбану ними сільськогосподарську техніку та 
обладнання вітчизняного виробництва 

Протягом кварталу 

Департамент агропромислового розвитку обл-
держадміністрації 

керівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти області з 
питань організації навчального процесу у 2019/2020 навчальному році; 

спеціалістам відділів/управлінь освіти з питань організованого початку 
2019/2020 навчального року 

Серпень 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 
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сектору культури Ізяславської райдержадміністрації з питання дотри-
мання законодавства у сфері охорони культурної спадщини 

Серпень 

Управління культури, національностей,  релігій 
та туризму облдержадміністрації 

2. Проведення семінарів, нарад: 

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

виїзди мобільного консультативного пункту соціальної роботи в літні 
оздоровчі табори (згідно з графіком) 

Протягом кварталу 

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

науково-практичний семінар “День поля 2019” з метою ознайомлення з 
сучасними технологіями вирощування сільськогосподарських культур, новими 
сортами та гібридами 

Липень 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

нарада з начальниками управлінь, відділів, секторів з питань цивільного 
захисту населення міськвиконкомів, райдержадміністрацій з підведення підсумків 
роботи у ІІ кварталі 2019 року та визначення завдань на ІІІ квартал 2019 року 

Липень 

Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

нарада з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів (міст обласного значення) з питань містобудування та архі-
тектури по підведенню підсумків роботи за I півріччя 2019 року та з нагоди 
святкування 01 липня професійного свята – Дня архітектури України 

Липень 

Відділ містобудування та архітектури обл-
держадміністрації 

нарада з керівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти області 
щодо особливостей організації освітнього процесу у 2019/2020 навчальному році; 

нарада зі спеціалістами/методистами дошкільної освіти щодо пріоритет-
них напрямів розвитку дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році; 

нарада-семінар зі спеціалістами управлінь/ відділів освіти щодо особли-
востей організації освітнього процесу у 2019/2020 навчальному році 

Серпень 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 
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науково-практична конференція з питань організації та проведення по-
сіву озимих культур під урожай 2020 року за участю начальників та спеціа-
лістів управлінь (відділів) агропромислового розвитку райдержадміністрацій  

Серпень 

Департамент агропромислового розвитку обл-
держадміністрації 

нарада з керівниками підприємств харчової промисловості з питань по-
дальшої перспективи їх розвитку, обговорення можливостей створення облас-
них профільних асоціацій 

Серпень-вересень 

Департамент агропромислового розвитку обл-
держадміністрації 

семінар для спеціалістів відділів/управлінь освіти “Аналітико-експертна 
діяльність спеціаліста відділу/управління освіти” 

Вересень 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

семінар керівників театральних колективів, режисерів масових заходів 
базових клубних закладів області “Нова генерація режисерів: питання і 
проблеми” 

Вересень 

Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації 

нарада з директорами районних, міських, селищних центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді: підвищення ефективності соціального 
супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу 

Вересень 

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

_________________________________________________________ 

 


