
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
27.12.2019 № 912/2019-р

 
 
 

ПЛАН РОБОТИ 
Хмельницької обласної державної адміністрації 

на І квартал 2020 року 

 

Зміст заходу 
Обґрунтування 

необхідності 
здійснення заходу 

Термін 
виконання 

Відповідальні 
виконавці 

1 2 3 4 

І. Питання для внесення на розгляд сесії обласної ради: 

Звіт про виконання програми соціаль-
но-економічного розвитку Хмельниць-
кої області на 2019 рік 

З метою аналізу стану 
виконання у 2019 році 
вказаної програми 

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

  

Звіт про хід  виконання у 2019 році 
програми підвищення енергоефек-
тивності Хмельницької області на 
2017-2021 роки 

З метою аналізу стану 
виконання у 2019 році 
вказаної програми 

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

  

Звіт про виконання обласного бюд-
жету за 2019 рік  

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

І квартал Пенюшкевич С.А. – 
директор Департаменту 
фінансів облдержадмі-
ністрації

  

Про внесення змін до обласного бюд-
жету на 2020 рік  

Вимога Бюджетного 
кодексу України 

І квартал Пенюшкевич С.А.- 
директор Департаменту 
фінансів облдержадмі-
ністрації

  

Про затвердження обласної програми 
розвитку та підтримки комунальних 
закладів охорони здоров’я Хмель-
ницької обласної  ради на 2020 рік

З метою прийняття  
програми 

І квартал Департамент охорони 
здоров’я облдержадмі-
ністрації 

  

Звіт про виконання  у 2019 році про-
грами розвитку освіти Хмельницької 
області на 2016-2020 роки  

З метою аналізу вико-
нання програми 

І квартал Фасоля О.І. –  
директор Департаменту 
освіти і науки облдерж-
адміністрації

  

Про хід виконання обласної програми 
розвитку краєзнавства Хмельницької 
області на період до 2020 року  

З метою аналізу вико-
нання програми 

І квартал Фасоля О.І. –  
директор Департаменту 
освіти і науки облдерж-
адміністрації
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1 2 3 4 
Звіт про хід виконання програми роз-
витку агропромислового комплексу за 
2019 рік 

З метою аналізу стану ви-
конання програми роз-
витку агропромислового 
комплексу за 2019 рік 

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

  

Про внесення змін до Цільової про-
грами захисту населення і територій 
від надзвичайних ситуацій техноген-
ного та природного характеру у Хмель-
ницькій області на 2019-2023 роки  

З метою перерозподілу 
коштів на виконання 
заходів вказаної про-
грами 

І квартал Корева Ю.М. –  
начальник управління з 
питань цивільного за-
хисту населення обл-
держадміністрації, 
Братко Е.П. –  
начальник Головного 
управління ДСНС 
України в області

  

Про внесення змін до обласної про-
грами розвитку архівної справи на 
2018-2021 роки 

З метою внесення змін 
до у 2020 році до вка-
заної програми 

I квартал Байдич В.Г. –  
Директор  Державного 
архіву  області

  

Про хід виконання обласної програми 
надання соціальних послуг центрами 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді ,соціальними закладами на 
2018-2022 роки 

З метою аналізу стану 
виконання у 2019 році 
вказаної програми 

І квартал Власюк Т.М. – 
директор обласного 
центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та 
молоді 

  

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

Про стан освоєння у 2019 році кош-
тів державного бюджету, передба-
чених на реалізацію проєктів соціаль-
но-економічного розвитку регіонів 

З метою аналізу ефек-
тивності використання 
бюджетних коштів  

28 січня Бригадир В.І. – 
начальник управління 
регіонального розвитку 
та будівництва обл-
держадміністрації

  

Про стан забезпечення пожежної та 
техногенної безпеки об’єктів з масо-
вим перебуванням людей, зокрема 
дошкільних, загальноосвітніх, про-
фесійно-технічних, вищих навчаль-
них закладів, гуртожитків, закладів 
культури, охорони здоров’я та со-
ціального захисту населення, роз-
ташованих на території області 

З метою аналізу забез-
печення пожежної та 
техногенної безпеки 
об’єктів з масовим пе-
ребуванням людей, 
розташованих на тери-
торії області 

28 січня Братко Е.П. –  
начальник Головного 
управління ДСНС 
України в області 

  

Про підсумки соціально-економічно-
го розвитку області за 2019 рік та 
основні напрями роботи на 2020 рік 

З метою аналізу стану 
соціально-економічного 
розвитку області, визна-
чення найбільш акту-
альних питань  

25 лютого Бохонська О.В. –  
директор Департаменту 
економічного розвитку, 
промисловості та інфра-
структури облдержадмі-
ністрації
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1 2 3 4 
Про підсумки роботи місцевих орга-
нів виконавчої влади та органів міс-
цевого самоврядування області з роз-
гляду звернень громадян у 2019 році 
та основні заходи щодо підвищення 
ефективності цієї роботи у 2020 році  

З метою аналізу роботи 
органів місцевої влади 
з розгляду звернень 
громадян у 2019 році та 
визначення основних 
заходів щодо підви-
щення ефективності 
цієї роботи у 2020 році

25 лютого Лопатовська Н.В. –  
начальник відділу робо-
ти із зверненнями гро-
мадян апарату обл-
держадміністрації 

  

Про стан виконавської дисципліни в 
обласній державній адміністрації у 
2019  році та заходи щодо її підви-
щення 

З метою виконання 
доручення Прем’єр-
міністра України від 
02.07.2010 №40056/0/1-10

25 лютого Матковський Г.В. – 
начальник відділу 
контролю апарату 
облдержадміністрації

  

Звіт про виконання обласного бюд-
жету за 2019 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

24 березня Пенюшкевич С.А. – 
директор Департамен-
ту фінансів облдерж-
адміністрації

  

Про внесення змін до обласного бюд-
жету на 2020 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

24 березня Пенюшкевич С.А. – 
директор Департамен-
ту фінансів облдерж-
адміністрації

  

Про створення сучасних умов забез-
печення освіти впродовж життя пе-
дагогічних працівників та представ-
ників органів державної влади і міс-
цевого самоврядування 

З метою надання 
якісних послуг в 
системі освіти  

24 березня Фасоля О.І. –  
директор Департаменту 
освіти і науки облдерж-
адміністрації 

  

Про план роботи обласної державної 
адміністрації на ІІ квартал 2020 року 

З метою колективного 
обговорення та узгод-
ження основних на-
прямів діяльності 
облдержадміністрації

24 березня Організаційний відділ 
апарату облдержадмі-
ністрації 

  

ІІІ. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування: 
Участь голови, заступників голови, 
керівника апарату, керівників 
структурних підрозділів облдерж-
адміністрації у роботі сесії, прези-
дії, депутатських комісій обласної 
ради 

Виконання вимог за-
конів України “Про міс-
цеві державні адміні-
страції”, “Про місцеве 
самоврядування в 
Україні”

Протягом 
кварталу 

Голова, заступники 
голови, керівник 
апарату, керівники 
структурних підроз-
ділів облдерж-
адміністрації

  

Проведення спільних організацій-
но-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 та звернень депу-
татів обласної ради до голови обл-
держадміністрації, його заступників, 
керівника апарату 

Виконання вимог ст.22 
Закону України “Про 
статус депутатів міс-
цевих рад” 

Протягом 
кварталу 

Відділ контролю апа-
рату облдержадміні-
страції 
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1 2 3 4 
Контроль за здійсненням органами 
місцевого самоврядування делего-
ваних повноважень органів вико-
навчої влади 

Виконання вимог поста-
нови Кабінету Міністрів 
України від 09.03.1999 
№ 339 “Про затверджен-
ня Порядку контролю за 
здійсненням органами 
місцевого самовряду-
вання делегованих 
повноважень органів 
виконавчої влади”

Протягом 
кварталу 

Організаційний та 
юридичний відділи 
апарату облдержадмі-
ністрації 

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

облдержадміністрації: 

Стан шефської допомоги військо-
вим частинам Збройних Сил Украї-
ни, Національної гвардії України та 
Державної прикордонної служби 
України 

Указ Президента України 
від 11 лютого 2016 року 
№ 44/2016 “Про шефську 
допомогу військовим час-
тинам Збройних Сил Ук-
раїни, Національної гвар-
дії України та Державної 
прикордонної служби 
України”

Протягом 
кварталу 

Мартинюк В.М. – 
начальник відділу 
взаємодії з право-
охоронними орга-
нами та оборонної 
роботи апарату 
облдержадміні-
страції 

   

Про стан виплати заробітної плати 
на підприємствах житлово-кому-
нального господарства області 

З метою забезпечення 
своєчасної виплати заро-
бітної плати  

Протягом 
кварталу 

Дашковський С.М. – 
начальник управ-
ління житлово-ко-
мунального госпо-
дарства облдерж-
адміністрації

   

Про стан розрахунків житлово-
комунальних підприємств за 
спожиті енергоносії 

З метою вжиття заходів 
по забезпеченню розра-
хунків за спожиті енерго-
носії  

Протягом 
кварталу 

Дашковський С.М. – 
начальник управ-
ління житлово-ко-
мунального госпо-
дарства облдерж-
адміністрації

   

Про проходження в області опалю-
вального сезону  2019/2020  року 

З метою запобігання 
зриву опалювального 
сезону   

Протягом 
кварталу 

Дашковський С.М. – 
начальник управ-
ління житлово-ко-
мунального госпо-
дарства облдерж-
адміністрації

   

Про організацію виконання держав-
них та обласних програм підтримки 
сільського господарства 

З метою ефективного вико-
ристання коштів держав-
ного бюджету, спрямова-
них на розвиток галузі тва-
ринництва, рослинництва 
та сільських територій

Протягом  
кварталу 

Омелянюк О.Т. – 
директор Департа-
менту  агропроми-
слового  розвитку 
облдержадміні-
страції
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1 2 3 4 
Про підготовку інформації щодо про-
єктних показникиків регіонально-
го/державного замовлення на підго-
товку фахівців та робітничих кадрів 
для закладів передфахової вищої, 
вищої та професійної (професійно-
технічної) освіти 

З метою аналізу стану 
підготовки до вступної 
кампанії-2020 

Протягом 
кварталу 

Фасоля О.І. – директор 
Департаменту освіти і 
науки облдержадмі-
ністрації 

  

Про стан фінансування державних 
програм будівництва житла 

З метою аналізу викори-
стання державних кош-
тів, на виконання листа 
Мінрегіону від 
24.07.2013 №7/7-11491

Протягом 
кварталу 

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

  

Про утворення об’єднаних територі-
альних громад на території області 

Виконання заходів ре-
форми місцевого само-
врядування та терито-
ріальної організації 
влади

Протягом 
кварталу 

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

  

Про формування переліку інвести-
ційних програм та проєктів регіо-
нального розвитку, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів 
ДФРР у 2020 році 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
18.03.2015 року № 196 
“Деякі питання дер-
жавного фонду регіо-
нального розвитку”

Протягом 
кварталу 

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

  

Про формування переліків об’єктів та 
заходів, на які у 2020 році пропону-
ється спрямувати кошти субвенції з 
державного бюджету місцевим бюд-
жетам на фінансування заходів соці-
ально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території 
зони спостереження Хмельницької 
атомної електростанції 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
15.02.2012 року № 91 
“Про затвердження По-
рядку та умов надання 
субвенції з державного 
бюджету місцевим бюд-
жетам на фінансування 
заходів соціально-еко-
номічної компенсації 
ризику населення, яке 
проживає на території 
зони спостереження”

Протягом 
кварталу 

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

  

Про проведення заходів з модернізації 
регіональної автоматизованої системи 
централізованого оповіщення та 
зв’язку цивільного захисту 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільного 
захисту територіальної 
підсистеми ЄДС ЦЗ 
області на 2020 рік

Протягом 
кварталу 

Корева Ю.М. – 
начальник управління з 
питань цивільного за-
хисту населення обл-
держадміністрації

  

Про організацію та проведення захо-
дів щодо приведення в готовність до 
використання захисних споруд ци-
вільного захисту та найпростіших 
укриттів 

Згідно з планом приве-
дення захисних споруд 
цивільного захисту в го-
товність до використан-
ня на 2018-2020 роки

Протягом 
кварталу 

Корева Ю.М. – 
начальник управління з 
питань цивільного за-
хисту населення обл-
держадміністрації
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1 2 3 4 
Про перевірку роботи консультацій-
них пунктів при ЖЕКах селищних, 
сільських рад та об’єднаних терито-
ріальних громад Віньковецького та 
Дунаєвецького районів  

Згідно з планом основ-
них заходів цивільного 
захисту територіальної 
підсистеми ЄДС ЦЗ 
області на 2020 рік

Протягом 
кварталу 

Корева Ю.М. – 
начальник управління з 
питань цивільного за-
хисту населення обл-
держадміністрації

  

Про соціальний захист дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, які виховуються у сімейних 
формах виховання  

З метою популяризації 
сімейних форм вихо-
вання 

Січень Магур Н.І. –  
начальник служби у 
справах дітей обласної 
державної адміністрації

  

Про стан виконавської дисципліни 
у структурних підрозділах апарату 
та обласної державної адміністрації 
у ІV кварталі 2019 року 

З метою підвищення 
виконавської дисци-
пліни серед працівни-
ків апарату облдерж-
адміністрації та її струк-
турних підрозділів

Січень Матковський Г.В. – 
начальник відділу кон-
тролю апарату обл-
держадміністрації 

  

Про хід виконання окремих рішень 
Ради національної безпеки і оборо-
ни України, введених у дію указами 
Президента України 

З метою аналізу вико-
нання окремих рішень 
РНБО України, введе-
них у дію указами Пре-
зидента України 

Січень Матковський Г.В. – 
начальник відділу кон-
тролю апарату обл-
держадміністрації 

  

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

З метою забезпечення 
ефективної роботи від-
ділів ведення Держав-
ного реєстру виборців 

Січень Задорожна І.Д. – 
начальник відділу 
адміністрування Дер-
жавного реєстру вибор-
ців апарату облдерж-
адміністрації 

  

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

З метою виконання ос-
новних організаційних 
заходів з підготовки та 
проведення позачерго-
вих, проміжних, пов-
торних та перших міс-
цевих виборів

Січень Задорожна І.Д. – 
начальник відділу 
адміністрування Дер-
жавного реєстру вибор-
ців апарату облдерж-
адміністрації 

  

Про підсумки роботи установ куль-
тури і мистецтва області  у 2019 році 

З метою аналізу стану 
галузі та визначення 
завдань подальшого 
розвитку 

Лютий Трунова І.М. – 
начальник управління 
культури, національ-
ностей, релігій та ту-
ризму облдержадміні-
страції 

  

Про комплексну перевірку та оцінку 
діяльності Полонської райдержадміні-
страції щодо виконання вимог законів 
та інших нормативно-правових актів з 
питань техногенної та пожежної без-
пеки, цивільного захисту  

Згідно з планом з підго-
товки територіальної 
підсистеми ЄДС цивіль-
ного захисту області на 
2020 рік 

Лютий Корева Ю.М. – 
начальник управління з 
питань цивільного за-
хисту населення обл.-
держадміністрації 
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1 2 3 4 
Про перевірку обласної системи 
централізованого оповіщення насе-
лення 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільного 
захисту територіальної 
підсистеми ЄДС ЦЗ на 
2020 рік

Лютий Корева Ю.М. – 
начальник управління з 
питань цивільного за-
хисту населення обл.-
держадміністрації

  

Про підготовку та проведення прак-
тичних заходів щодо безаварійного 
пропуску на водних об’єктах льодо-
ходу та весняного паводку з відпра-
цюванням планів взаємодії з облас-
ними спеціалізованими службами ЦЗ 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільного 
захисту територіальної 
підсистеми ЄДС ЦЗ на 
2020 рік 

Лютий-
березень 

Корева Ю.М. – 
начальник управління з 
питань цивільного за-
хисту населення обл.-
держадміністрації 

  

Про комплексну перевірку та оцінку 
діяльності Дунаєвецької райдержадмі-
ністрації щодо виконання вимог зако-
нів та інших нормативно-правових ак-
тів з питань техногенної та пожежної 
безпеки, цивільного захисту  

Згідно з планом основ-
них заходів цивільного 
захисту територіальної 
підсистеми ЄДС ЦЗ на 
2020 рік 

Березень  Корева Ю.М. – 
начальник управління з 
питань цивільного за-
хисту населення обл.-
держадміністрації 

  

Про командно-штабне навчання ци-
вільного захисту органів управління та 
спеціалізованих служб цивільного 
захисту Віньковецького району 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільного 
захисту територіальної 
підсистеми ЄДС ЦЗ на 
2020 рік

Березень Корева Ю.М. – 
начальник управління з 
питань цивільного за-
хисту населення обл.-
держадміністрації

  

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 контролю-
ватися, 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 облдержадмі-
ністрації та її апа-
рату 

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 значен-
ня) 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, начальники 
відділів апарату, 
керівники струк-
турних підрозділів 
облдержадміні-
страції 
 

   

 
 
 



 8

VІІ. Організаційно-масові заходи 
 

7.1. Організація в області заходів з нагоди: 

СІЧЕНЬ 

Нового року (01) 
Різдва Христового (07) 
Міжнародного дня заповідників та національних парків (11) 
Дня Соборності та Свободи України (22) 
Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту (27) 
Дня пам’яті героїв Крут (29) 
Всесвітнього дня допомоги хворим на проказу (30) 

ЛЮТИЙ	

Всесвітнього дня охорони водно-болотних угідь (2)  
Всесвітнього дня боротьби з онкологічними захворюваннями (4) 
Міжнародного дня стоматолога (9) 
Міжнародного дня боротьби з епілепсією (10) 
Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав (15) 
Міжнародного дня дітей, хворих на рак (15) 
Дня державного герба України (19) 
Дня Героїв Небесної Сотні (20) 
Міжнародного дня рідної мови (21) 
Всесвітнього дня рідкісних захворювань (29) 

БЕРЕЗЕНЬ 

Всесвітнього дня цивільної оборони (01) 
Всесвітнього дня імунітету (01) 
Міжнародного дня письменника (03) 
Всесвітнього дня слуху (03) 
Всесвітнього дня боротьби з глаукомою (06) 
Міжнародного жіночого дня (08) 
Дня вшанування пам’яті Т.Шевченка (08-09) 
Дня землевпорядника (14) 
Дня захисту прав споживачів (15) 
Дня працівників житлово-комунального господарства і 
побутового обслуговування населення (15) 
Дня працівника податкової і митної справи України (18) 
Всесвітнього дня поезії (21) 
Міжнародного дня лісів (21) 
Міжнародного дня людини з синдромом Дауна (21) 
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Всесвітнього дня водних ресурсів (22) 
Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз (24) 
Дня фтизіатра (24) 
Дня Служби безпеки України (25) 
Дня визволення міста Хмельницького від нацистських 
загарбників (25) 
Дня Національної гвардії України (26) 
Міжнародного дня театру (27) 
Дня нефролога (27) 

7.2. Засідання: 

колегій структурних підрозділів облдержадміністрації (за участю заступ-
ників голови, керівника апарату облдержадміністрації) 

Протягом кварталу 

Керівники структурних підрозділів облдерж-
адміністрації 

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 

експертної комісії апарату обласної державної адміністрації; 
комісії з питань проведення перевірки наявності документів з грифом 

“Для службового користування”; 
комісії з питань роботи із службовою інформацією в обласній державній 

адміністрації 
Протягом кварталу, у разі потреби 

Загальний відділ 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 обл-
держадміністрації 
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консультативної ради з питань охорони культурної спадщини у Хмель-
ницькій області 

Протягом кварталу 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму  облдержадміністрації 

координаційної  ради з питань національно-патріотичного виховання;  
кваліфікаційної комісії з присвоєння спортивних розрядів та кваліфіка-

ційних категорій тренерів-викладачів, інструкторів-методистів зі спорту 
Протягом кварталу 

Управління молоді та спорту облдержадміні-
страції 

громадської ради при облдержадміністрації; 
координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського су-

спільства; 
робочої групи з питань захисту професійної діяльності журналістів та 

свободи слова при облдержадміністрації 
Протягом кварталу 

Управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю облдержадміністрації 

архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування та архітек-
тури облдержадміністрації 

Протягом кварталу 

Відділ містобудування та архітектури обл-
держадміністрації 

робочої групи зі сприяння належній організації роботи щодо завершення 
добудови проблемних об’єктів житлового будівництва; 

міжвідомчої регіональної робочої групи з підготовки пропозицій щодо 
адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів Хмель-
ницької області 

Протягом кварталу 

Управління регіонального розвитку та будів-
ництва облдержадміністрації  

експертно-перевірної комісії щодо внесення документів органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій 
області до Національного архівного фонду України 

Протягом кварталу 

Державний архів області 

регіональної ради професійної освіти (стейкхолдерів) 
Лютий 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 
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комісії з присудження персональних стипендій для обдарованих дітей, 
творчої молоді та провідних митців області 

Лютий 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму  облдержадміністрації 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуа-
цій облдержадміністрації 

Лютий 

Управління з питань цивільного захисту на-
селення облдержадміністрації 

“круглого столу” з питань перспективи розвитку сімейного фермер-
ського господарства та СОК в області 

Березень  

Департамент агропромислового розвитку обл-
держадміністрації 

7.3. Інші заходи: 

заходи інформаційно-роз’яснювального характеру з актуальних питань 
життєдіяльності області 

Протягом кварталу 

Управління інформаційної діяльності та ко-
мунікацій з громадськістю облдержадміні-
страції 

інформаційно-роз’яснювальні виїзні прийоми громадян у населених 
пунктах, тематичні зустрічі з трудовими колективами підприємств, органі-
зацій, установ та жителями населених пунктів області за місцем проживання, 
висвітлення роз’яснювальних матеріалів з питань пенсійного законодавства у 
засобах масової інформації 

Протягом кварталу 

Головне управління Пенсійного фонду Ук-
раїни в області 

обласні спортивні змагання й відрядження спортсменів та тренерів для 
участі у спортивних заходах всеукраїнського рівня 

Протягом кварталу 

Управління молоді та спорту облдержадмі-
ністрації 

заходи з нагоди відзначення Дня Соборності та Свободи України 
Січень 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму, молоді та спорту облдержадміністрації 
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експонування виставок архівних документів: 
“Соборна України” – до проголошення акту злуки УНР та ЗУНР  

Січень 

Державний архів області 

ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 
Січень-лютий 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

вручення обласних стипендій обдарованій молоді та провідним митцям 
області 

Лютий 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму  облдержадміністрації 

заходи до Дня народження Т.Г.Шевченка 
Березень 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму  облдержадміністрації 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 


