
Додаток 2 
до плану роботи обласної державної 
адміністрації на ІV 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 облдержадмі-
ністрації 

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

Протягом кварталу 

Загальний відділ апарату облдержадмі-
ністрації 

апаратам окремих райдержадміністрацій та окремим структурним під-
розділам облдержадміністрації з метою підвищення виконавської дисципліни 
серед працівників апаратів райдержадміністрацій та структурних підрозділів 
облдержадміністрації 

Протягом кварталу 

Відділ контролю апарату облдержадмі-
ністрації 

юридичному сектору апарату Ярмолинецької райдержадміністрації з 
питань правового забезпечення 

Протягом кварталу 

Юридичний відділ апарату облдерж-
адміністрації 
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Білогірській, Волочиській, Городоцькій, Дунаєвецькій, Ізяславській, 
Летичівській, Новоушицькій, Старосинявській, Теофіпольській, Чемеровець-
кій райдержадміністраціям, відділу містобудування та архітектури, управ-
лінням з питань цивільного захисту населення, інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації щодо організації роботи 
зі зверненнями громадян 

Протягом кварталу 

Відділ роботи із зверненнями громадян 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 

департаментам соціального захисту населення, освіти і науки облдерж-
адміністрації та Новоушицькій райдержадміністрації з питань мобілізаційної 
підготовки 

Протягом кварталу 

Сектор мобілізаційної роботи апарату обл-
держадміністрації 

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 

Шепетівському міському, Шепетівському районному центрам соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді щодо організації роботи по здійсненню 
соціального супроводу сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих 
обставинах; 

Полонській міській, Понінківській селищній об’єднаним територіаль-
ним громадам з питань організації та надання соціальних послуг 

Протягом кварталу 

Обласний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 
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відділу культури Ямпільської селищної об’єднаної територіальної громади 
з питання дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини  

Жовтень 

Управління культури, національностей, ре-
лігій та туризму облдержадміністрації 

центру соціально-психологічної реабілітації дітей “Щасливе дитин-
ство” з питань соціально-правового захисту та організації профілактичної і 
корекційно-виховної роботи 

Жовтень 

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

2. Проведення семінарів, нарад: 

семінар-нарада з керівниками режимно-секретних органів районних 
державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного зна-
чення) рад та структурних підрозділів облдержадміністрацій щодо виконання 
вимог Закону України “Про державну таємницю” 

Протягом кварталу 

Сектор режимно-секторної роботи апарату 
облдержадміністрації 

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

підвищення кваліфікації прийомних батьків, батьків-вихователів дитя-
чих будинків сімейного типу, які функціонують більше 2-х років (кущове) 
Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський райони)  

Протягом кварталу 

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

нарада-семінар з начальниками та спеціалістами структурних підрозділів 
агропромислового розвитку райдержадміністрацій щодо організації проведення 
осіннього комплексу робіт та догляду за озимими культурами в осінній період 

Жовтень 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

семінар для завідуючих методично-бібліографічними підрозділами ЦБС, 
ЦРБ, ЦМБ, ЦБ ОТГ “Інформаційне задоволення потреб громади: роль мето-
дичного центру”; 

семінар викладачів мистецьких шкіл по класу фортепіано, концерт-
мейстерів “Професійна компетентність викладача фортепіано та концертмей-
стера в сучасній мистецькій школі” 

Жовтень 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації 
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нарада з начальниками структурних підрозділів з питань цивільного 
захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного 
значення) рад щодо підсумків роботи у ІІІ кварталі 2019 року та визначення 
завдань на ІV квартал 2019 року 

Жовтень 

Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

нарада з директорами районних, міських, селищних центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді з питань: “Надання соціальних послуг 
сім’ям, дітям та молоді на території об’єднаних територіальних громад. Роль 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у процесі деінституа-
лізації”; 

підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи об’єднаних тери-
торіальних громад “Надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді на 
території об’єднаних територіальних громад”; 

підвищення кваліфікації спеціалістів центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді “Здійснення соціального супроводження прийомних 
сімей, дитячих будинків сімейного типу” 

Листопад 

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

нарада з керівниками закладів професійної (професійно-технічної) та 
вищої освіти 

Листопад 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

нарада зі спеціалістами/методистами дошкільної освіти з питань під-
сумків і перспектив розвитку дошкільної освіти 

Грудень 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

навчання з керівниками і спеціалістами сільгосппідприємств з питань 
підвищення ефективності агропромислового виробництва та перспектив 
розвитку агропромислового комплексу області; 

навчання з керівниками і спеціалістами сільгосппідприємств з питань 
ефективного ведення галузі рослинництва 

Грудень 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 
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семінар для викладачів мистецьких шкіл класу струнно-смичкових 
інструментів “Сучасні підходи до організації та методики викладання струн-
но-смичкових інструментів у мистецьких школах” 

Грудень 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації 

нарада з представниками об’єднаних територіальних громад і кому-
нальних підприємств області щодо розроблення заходів з реконструкції, 
капітального ремонту і будівництва очисних споруд (спільно з управлінням 
житлово-комунального господарства облдержадміністрації) 

Грудень 

Департамент природних ресурсів та екології 
облдержадміністрації 

 


