ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної
державної адміністрації
20.03.2020 № 280/2020-р
ПЛАН РОБОТИ
Хмельницької обласної державної адміністрації
на ІІ квартал 2020 року
Зміст заходу
1

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу
2

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

3

4

І. Питання для внесення на розгляд сесії обласної ради:
Про хід виконання плану заходів з З метою аналізу стану
реалізації Стратегії регіонального роз- виконання у 2019 році
витку Хмельницької області на 2018- вказаної програми
2020 роки

ІІ квартал

Бохонська О.В. –
директор Департаменту
економічного розвитку,
промисловості та
інфраструктури
облдержадміністрації

Звіт про хід виконання програми за- З метою аналізу стану
лучення інвестицій в економіку Хмель- виконання програми у
ницької області на 2011-2020 роки 2019 році
у 2019 році

ІІ квартал

Бохонська О.В. –
директор Департаменту
економічного розвитку,
промисловості та
інфраструктури
облдержадміністрації

Звіт про виконання у 2019 році про- З метою аналізу стану
грами розвитку малого та середнього виконання у 2019 році
підприємництва Хмельницької області вказаної програми
на 2019-2020 роки

ІІ квартал

Бохонська О.В. –
директор Департаменту
економічного розвитку,
промисловості та
інфраструктури
облдержадміністрації

Про хід виконання програми зайнятості населення Хмельницької області
до 2020 року

З метою інформування
про хід виконання
програми

ІІ квартал

Лукомська С.І. –
директор Департаменту
соціального захисту населення облдержадміністрації

Про затвердження програми розвитку
освіти Хмельницької області на 20212025 роки

З метою вжиття
додаткових заходів
щодо розвитку освіти в
області

ІІ квартал

Фасоля О.І. –
директор Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації

Звіт про хід виконання програми поводження з побутовими відходами у
Хмельницькій області на 2018-2022
роки

З метою аналізу стану
виконання програми

ІІ квартал

Бригадир В.І.. –
директор Департаменту
розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства
облдержадміністрації
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Звіт про стан виконання програми
“Питна вода Хмельниччини” на
2008-2020 роки

З метою аналізу стану
виконання програми

ІІ квартал

Бригадир В.І. –
директор Департаменту
розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства
облдержадміністрації

Про хід виконання обласної програми З метою аналізу стану
сприяння розвитку громадянського
виконання у 2019 році
суспільства на 2018-2020 роки
вказаної програми

II квартал

Трунова І.М. –
начальник управління
інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій
облдержадміністрації

ІІ. Питання для внесення на розгляд колегії обласної державної
адміністрації:
Про підсумки проходження опалювального сезону 2019/2020 року та
організацію підготовки об’єктів
житлово-комунального господарства
та соціальної сфери до роботи в
зимовий період 2020/2021 року

З метою аналізу стану проходження опалювального сезону
2019/2020 року та
підготовки до опалювального сезону
2020/2021 року

28 квітня

Бригадир В.І. –
директор Департаменту
розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства
облдержадміністрації

Про стан дотримання свободи слова
в області

З метою виконання
доручення Прем’єрміністра України від
26.07.2010 року
№ 45858/0/1-10

28 квітня

Про стан функціонування системи
публічних закупівель в області

З метою аналізу функціонування системи
публічних закупівель
в області

26 травня

Про стан розвитку природно-заповід- З метою охорони та
ної справи Хмельницької області
збереження навколишнього природного середовища

26 травня

Трунова І.М. –
начальник управління
інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій
облдержадміністрації
Бохонська О.В. –
директор Департаменту
економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
Дзюблюк Т.В. –
директор Департаменту
природних ресурсів та
екології облдержадміністрації

Про стан наповнення дохідної
частини місцевих бюджетів та
погашення податкового боргу

26 травня

Пенюшкевич С.А.–
директор Департаменту
фінансів облдержадміністрації

23 червня

Грушко В.П. –
начальник Головного
управління Держпродспоживслужби в області

З метою аналізу та
вжиття додаткових
заходів щодо виконання
дохідної частини
місцевих бюджетів
Про стан здійснення в області заходів З метою з безпечного
щодо безпечного харчування дітей у харчування дітей
шкільних, дошкільних та оздоровчих
навчальних закладах
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Про хід виконання обласної цільової
соціальної програми національнопатріотичного виховання дітей та
молоді на 2018-2021 роки
Про план роботи обласної державної
адміністрації на ІІІ квартал 2020 року

З метою аналізу стану
виконання програми у
2019 році

23 червня

З метою колективного обговорення та
узгодження основних
напрямів діяльності
облдержадміністрації

23 червня

Клімов В.І. –
начальник управління
молоді та спорту облдержадміністрації
Організаційний відділ
апарату облдержадміністрації

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 законів України “Про
місцеві державні
адміністрації”, “Про
місцеве самоврядування в Україні”

Протягом
кварталу

Голова, заступники
голови, керівник апарату, керівники
структурних підрозділів облдержадміністрації

Проведення спільних організаційно-масових заходів, визначених у
VІІ розділі плану роботи облдержадміністрації
Організація контролю за своєчасним
розглядом запитів та звернень депутатів обласної ради до голови облдержадміністрації, його заступників,
керівника апарату
Контроль за здійсненням органами
місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади

З метою забезпечення
виконання спільних
планів проведення
заходів
Виконання вимог
ст. 22 Закону України
“Про статус депутатів
місцевих рад”

Протягом
кварталу

Заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації
Відділ контролю апарату облдержадміністрації

Виконання вимог постанови Кабінету
Міністрів України від
09.03.1999 року № 339
“Про затвердження
Порядку контролю за
здійсненням органами
місцевого самоврядування делегованих
повноважень органів
виконавчої влади”

Протягом
кварталу

Протягом
кварталу

Організаційний відділ
апарату облдержадміністрації

ІV. Питання для вивчення з наступним інформуванням по них в
оперативному порядку заступників голови, керівника апарату
облдержадміністрації:
Про стан шефської допомоги
військовим частинам Збройних Сил
України, Національної гвардії
України та Державної
прикордонної служби України

Указ Президента України
від 11 лютого 2016 року
№ 44/2016 “Про шефську
допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної
прикордонної служби
України”

Протягом
кварталу

Мартинюк В.М. –
начальник відділу
взаємодії з правоохоронними органами та оборонної
роботи апарату
облдержадміністрації
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Про стан виплати заробітної плати
на підприємствах житлово-комунального господарства області

З метою забезпечення своєчасної виплати заробітної плати

Протягом
кварталу

Бригадир В.І. –
директор Департаменту
розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства
облдержадміністрації

Про стан розрахунків житлово-комунальних підприємств за спожиті
енергоносії

З метою вжиття заходів по забезпеченню
розрахунків за спожиті енергоносії

Протягом
кварталу

Бригадир В.І. –
директор Департаменту
розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства
облдержадміністрації

Про хід проведення весняних толок
з благоустрою населених пунктів
області

З метою покращення
стану благоустрою

Протягом
кварталу

Бригадир В.І. –
директор Департаменту
розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства
облдержадміністрації

Про використання коштів на будівництво амбулаторій загальної практики сімейної медицини у сільській
місцевості

З метою аналізу
ефективності використання бюджетних
коштів

Протягом
кварталу

Бригадир В.І. –
директор Департаменту
розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства
облдержадміністрації

Про організацію виконання держав- З метою ефективного
них та обласних програм підтримки використання коштів
сільського господарства
державного бюджету,
спрямованих на розвиток галузі тваринництва, рослинництва та
сільських територій

Протягом
кварталу

Омелянюк О.Т. –
директор Департаменту
розвитку промисловості
та агропромислового
комплексу облдержадміністрації

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

З метою забезпечення
ефективної роботи
відділів ведення Державного реєстру виборців

Квітень

Задорожна І.Д. –
начальник відділу адміністрування Державного
реєстру виборців апарату облдержадміністрації

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

З метою виконання
основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових, проміжних, повторних та
перших місцевих виборів

Квітень

Задорожна І.Д. –
начальник відділу адміністрування Державного
реєстру виборців апарату облдержадміністрації
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Про комплексну перевірку та оцінку
діяльності виконавчого комітету
Славутської міс ької ради щодо
виконання вимог законів та інших
нормативно-правових актів з питань
техногенної та пожежної безпеки,
цивільного захисту

Згідно з планом основних заходів цивільного
захисту територіальної
підсистеми ЄДС ЦЗ
на 2020 рік

Квітень

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

Про результати проведення штабних
тренувань з органами управління
цивільного захисту Волочиського
району

Згідно з планом основних заходів цивільного
захисту територіальної
підсистеми ЄДС ЦЗ
на 2020 рік

Квітень

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

Про стан виконавської дисципліни
у відділах апарату та структурних
підрозділах облдержадміністрації у
І кварталі 2020 року

З метою підвищення
виконавської дисципліни серед працівників апарату облдержадміністрації та її
структурних підрозділів

Квітень

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 виконання окремих рішень
РНБО України, введених у дію указами
Президента України

Квітень

Матковський Г.В. –
начальник відділу контролю апарату облдержадміністрації

Про підготовку до проведення командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту Хмельницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

Згідно з планом основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми
ЄДС ЦЗ на 2020 рік

Квітеньтравень

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

Про організацію та проведення командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту Хмельницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (з
визначенням стану готовності до
виконання завдань цивільного захисту в мирний час та в особливий
період) під керівництвом ДСНС
України

Згідно з планом основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми
ЄДС ЦЗ на 2020 рік

Травень

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

Про комплексну перевірку та оцінку діяльності Старосинявської райдержадміністрації щодо виконання
вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту

Згідно з планом основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми
ЄДС ЦЗ на 2020 рік

Травень

Корева Ю.М.-–
начальник управління з
питань цивільного захисту населення облдержадміністрації
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Про проведення перевірок місцевих
органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності місць масового відпочинку населення на водних об’єктах

Згідно з планом основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми
ЄДС ЦЗ на 2020 рік

Травеньчервень

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

Про участь у перевірках місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій щодо стану
готовності місць масового відпочинку
населення на водних об’єктах

Згідно з планом основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми
ЄДС ЦЗ на 2020 рік

Травеньчервень

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

Про результати перевірки та оцінку
діяльності Новоушицької райдержадміністрації щодо виконання вимог
законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту

Згідно з планом основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми
ЄДС ЦЗ на 2020 рік

Червень

Корева Ю.М.-–
начальник управління з
питань цивільного захисту населення облдержадміністації

Про результати проведення штабних
тренувань з органами управління
Новоушицького району

Згідно з планом основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми
ЄДС ЦЗ на 2020 рік

Червень

Корева Ю.М.-–
начальник управління з
питань цивільного захисту населення облдержадміністації

Про організацію роботи регіонального оперативного штабу “Вступна
кампанія 2020 року”

З метою належної організації проведення
вступної кампанії
2020 року

Червень

Фасоля О.І. –
директор Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації

V. Стан реалізації нормативно-правових актів Верховної Ради
України, Президента України, Кабінету Міністрів України,
голови обласної державної адміністрації
Перелік нормативно-правових актів, реалізація яких буде контролюватися, визначено у додатку 1 до
плану роботи обласної державної
адміністрації

Необхідність здійснення
постійного контролю за
виконанням зазначених
нормативно-правових
актів

Протягом
кварталу

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації 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 райдержадміністраціям та виконавчим комітетам міських (міст обласного
значення) рад визначено у додатку
2 до плану роботи обласної
державної адміністрації

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

Протягом
кварталу

Заступники голови, керівник апарату, керівники
структурних
підрозділів
облдержадміністрації та її апарату
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VІІ. Організаційно-масові заходи
7.1. Організація в області заходів з нагоди:
КВІТЕНЬ
Дня визволення Хмельницької області від німецько-фашистських загарбників (04)
Міжнародного дня спорту (06)
Всесвітнього дня здоров’я (07)
Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів (11)
Всесвітнього дня боротьби з хворобою Паркінсона (11)
Дня екологічних знань (15)
Міжнародного дня пам’яток та історичних місць, Дня пам’яток історії та
культури (18)
Дня довкілля (18)
Світлого Христового Воскресіння. Великодня (19)
Всесвітнього дня Землі (20)
Всесвітнього дня книги і авторського права (23)
Дня Чорнобильської трагедії (26)
Всесвітнього дня охорони праці (28)
Дня прикордонника (30)
ТРАВЕНЬ
Міжнародного дня солідарності трудящих, Дня праці (01)
Дня немовляти (02)
Всесвітнього дня свободи преси (03)
Всесвітнього дня акушерки (05)
Дня радіо (07)
Міжнародного дня Червоного Хреста і Червоного півмісяця (08)
Днів пам’яті та примирення, присвячених пам’яті жертв Другої світової
війни (08)
Дня Перемоги (09)
Дня матері (10)
Всесвітнього дня медичної сестри (12)
Міжнародного дня сім’ї (15)
Дня Європи в Україні (16)
Дня пам’яті жертв політичних репресій (17)
Всесвітнього дня боротьби з артеріальною гіпертонією (17)
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Міжнародного дня музеїв (18)
Дня науки (18)
Дня боротьби з гепатитом (19)
Всесвітнього дня культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку (21)
Дня вишиванки (21)
Міжнародного дня біологічного різноманіття (22)
Дня слов’янської писемності і культури (24)
Дня філолога (25)
Всесвітнього дня боротьби проти астми і алергії (30)
Всесвітнього дня без тютюну (31)
ЧЕРВЕНЬ
Міжнародного дня захисту дітей (01)
Всесвітнього дня серцевого ритму (02)
Всесвітнього тижня боротьби з карієсом (04)
Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища (05)
Дня журналіста (06)
Дня працівників водного господарства (07)
Всесвітнього дня донора крові (14)
Дня працівників легкої промисловості (14)
Дня захисту людей похилого віку (15)
Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням і засухою (17)
Дня медичного працівника (21)
Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22)
Дня державної служби України (23)
Дня митної служби України (25)
Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом (26)
Міжнародного дня рибальства (27)
Дня Конституції України (28)
Дня молоді (30)
7.2. Засідання:
колегій структурних підрозділів облдержадміністрації (за участі заступників
голови, керівника апарату облдержадміністрації)
Протягом кварталу
Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації
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комісії обласної державної адміністрації по попередньому розгляду пропозицій 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 заробітної 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 Чорнобильської катастрофи;
робочої групи з питань гуманітарної допомоги при облдержадміністрації
Протягом кварталу
Департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації

консультативної ради з питань охорони культурної спадщини у Хмельницькій області
Протягом кварталу
Управління інформаційної діяльності, культури,
національностей та релігій облдержадміністрації

координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання;
кваліфікаційної комісії з присвоєння спортивних розрядів та кваліфікаційних категорій тренерів-викладачів, інструкторів-методистів зі спорту
Протягом кварталу
Управління молоді та спорту облдержадміністрації

громадської ради при облдержадміністрації
Протягом кварталу
Управління інформаційної діяльності, культури,
національностей та релігій облдержадміністрації

архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування та архітектури
облдержадміністрації;
комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури у Хмельницькій області
Протягом кварталу
Відділ містобудування та архітектури облдержадміністрації
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експертно-перевірної комісії щодо внесення документів органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій області до Національного архівного фонду України
Протягом кварталу
Державний архів області

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації
Квітень
Управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації

“круглого столу” з нагоди Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища
Червень
Департамент природних ресурсів та екології облдержадміністрації

7.3. Інші заходи:
заходи інформаційно-роз’яснювального характеру з актуальних питань
життєдіяльності області
Протягом кварталу
Управління інформаційної діяльності, культури,
національностей та релігій облдержадміністрації

інформаційно-роз’яснювальні виїзні прийоми громадян у населених пунктах, тематичні зустрічі з трудовими колективами підприємств, організацій,
установ та жителями населених пунктів області за місцем проживання, висвітлення роз’яснювальних матеріалів у засобах масової інформації з питань пенсійного законодавства
Протягом кварталу
Головне управління Пенсійного фонду
України в області

обласні спортивні змагання й відрядження спортсменів та тренерів для
участі у спортивних заходах всеукраїнського рівня
Протягом кварталу
Управління молоді та спорту облдержадміністрації

конкурс “Природа України очима дітей Хмельниччини”
Протягом кварталу
Департамент природних ресурсів та екології облдержадміністрації
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заходи до Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів, дня Чорнобильської трагедії, Всеукраїнського дня пам’яток історії та
культури;
Всеукраїнський літературний фестиваль “Зернослово”;
презентація туристичного сезону у Меджибізькій фортеці
Квітень
Управління інформаційної діяльності, культури,
національностей та релігій облдержадміністрації

експонування виставок архівних документів:
“225-річчя утворення Подільської та Волинської губерній”
Квітень
Державний архів області

заходи з нагоди відзначення 75-ї річниці Перемоги над нацизмом у
Європі, до Дня Європи, Міжнародного дня музеїв, Дня пам’яті жертв політичних репресій;
Шевченківські читання “Юнь шанує Кобзаря ”;
музейне шоу “Ніч музеїв OPEN AIR у Меджибізькій фортеці”;
регіональний фестиваль “Європейська кінофеєрія”;
обласний огляд-конкурс хореографічних колективів “Розмай-2020”;
музейний мистецький фестиваль“ART’колаж”;
Classik Open Air Show за участю симфонічного оркестру;
ретро Ралі “Old Car Ralli Ukraine”
Травень
Управління інформаційної діяльності, культури,
національностей та релігій облдержадміністрації

обласний вишкіл “Школа юних миротворців”, спрямований
відродження та престиж миротворчого та волонтерського руху

на

Травень
Управління молоді та спорту облдержадміністрації

радіопередача до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
експонування виставок архівних документів:
“Поляки на Хмельниччині”, до 30-річчя Хмельницького обласного осередка Спілки поляків України;
“75 років Перемоги над нацизмом ”;
“Червоний терор на Хмельниччині”
Травень
Державний архів області
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святковий захід до Дня матері для матерів-вихователів прийомних сімей та
матерів-вихователів дитячих будинків сімейного типу
Травень
Служба у справах дітей
облдержадміністрації

заходи до Міжнародного Дня захисту дітей;
урочистості з нагоди відзначення Дня Конституції України;
Міжнародний конкурс віолончелістів “PROART-2020”;
театральний форум “Лялька третього тисячоліття” до 50-ти річчя Хмельницького обласного академічного театру ляльок;
літературно-мистецька “Імпреза по-самчиківськи” та фольклорно-етнографічне свято День Святої Трійці
Червень
Управління інформаційної діяльності, культури,
національностей та релігій облдержадміністрації

спартакіада серед державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування області;
фестиваль до Дня молоді;
військово-спортивний табір “Форпост” (військово-патріотичне виховання
молоді)
Червень
Управління молоді та спорту облдержадміністрації

експонування виставок архівних документів:
“Заслуженому вчителю України – 100”, до 100-річчя від Дня народження
В. Шайноги;
“Конституція – основний закон України”
Червень
Державний архів області

святковий захід з нагоди Міжнародного дня захисту дітей для вихованців
центрів соціально-психологічної реабілітації дітей “Щасливе дитинство” та
“Подолянчик”, вихованців прийомних сімей та дитячих будинків сімейного
типу
Червень
Служба у справах дітей
облдержадміністрації

Заступник керівника
апарату адміністрації

Зоряна ДАВИДЧУК

