
Додаток 2 
до плану роботи обласної державної 
адміністрації на І квартал 2020 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: 

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 облдержадміністрації 

юридичному сектору апарату Чемеровецької райдержадміністрації з пи-
тань правового забезпечення 

Протягом кварталу 

Юридичний відділ апарату облдержадміні-
страції 

Віньковецькій, Деражнянській, Кам’янець-Подільській, Красилівській, По-
лонській, Старокостянтинівській, Хмельницькій, Ярмолинецькій райдержадмі-
ністраціям, департаментам економічного розвитку, промисловості та інфра-
структури, освіти і науки 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 
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спеціалістам відділів/управлінь освіти, керівникам закладів освіти з пи-
тань основних принципів та вимог до безпечності та якості харчових продуктів 
та підготовки тендерної документації для закупівлі харчових продуктів у 
закладах освіти   

Протягом кварталу 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

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

Протягом кварталу 

Департамент агропромислового розвитку обл-
держадміністрації 

Білогірському 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 Вовковинецькій 
об’єднаній територіальній громаді 

Протягом кварталу 

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

відділу культури Старокостянтинівської райдержадміністрації з питань 
дотримання законодавства в музейній галузі 

Січень 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації 

відділу культури Волочиської міської об’єднаної територіальної громади 
з питань дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини  

Лютий 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації 

центру соціально-психологічної реабілітації дітей “Подолянчик” з питань 
соціально-правового захисту та організації профілактичної і корекційно-ви-
ховної роботи 

Березень 

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

2. Проведення семінарів, нарад: 

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

підвищення кваліфікації спеціалістів районних, міських, селищних цент-
рів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді “Особливості надання соці-
альних послуг у сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах”; 
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підвищення кваліфікації прийомних батьків, батьків-вихователів дитя-
чих будинків сімейного типу, які функціонують більше 2-х років 

Протягом кварталу 

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

нарада з начальниками цивільного захисту міст та районів області, на-
чальниками обласних спеціалізованих служб цивільного захисту, начальни-
ками управлінь, відділів (секторів) з питань цивільного захисту населення 
міськвиконкомів та райдержадміністрацій з підведення підсумків роботи у 
2019 році та визначення завдань на 2020 рік  

Січень 

Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

нарада з директорами районних, міських, селищних центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального обслуговування щодо підсумків 
роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у 2019 році, стратегічних 
завдань центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 2020 рік  

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

навчання держслужбовців з питань заповнення декларацій у системі 
“Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування” 

Лютий 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

обласний семінар викладачів відділів, класів образотворчого мистецтва 
мистецьких шкіл; 

обласний семінар заступників директорів мистецьких шкіл  
Лютий 

Управління культури, національностей, релі-
гій та туризму облдержадміністрації 

нарада зі спеціалістами відділів/управлінь освіти райдержадміністра-
цій/міських (міст обласного значення) рад, об’єднаних територіальних громад 
щодо організації завершення 2019/2020 навчального року 

Березень 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації 

нарада з питань особливостей надання фінансової підтримки з держав-
ного і обласного бюджетів      

Березень 

Департамент агропромислового розвитку обл-
держадміністрації 
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обласний семінар викладачів мистецьких шкіл по класу баяна, акор-
деона;  

обласний семінар керівників хорових колективів, методистів з хорового 
жанру клубних закладів   

Березень 

Управління культури, національностей, релі-
гій та туризму облдержадміністрації 

тематичний короткостроковий семінар з начальниками управлінь та від-
ділів містобудування та архітектури райдержадміністрацій і виконавчих комі-
тетів міських (міст обласного значення) рад      
  

Березень 

Відділ містобудування та архітектури облдерж-
адміністрації 

тематичний короткостроковий семінар з питань організації роботи з до-
кументами з працівниками діловодних служб структурних підрозділів облас-
ної державної адміністрації 

Березень 

Загальний відділ апарату облдержадміністрації 


