
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
25.06.2020 № 433/2020-р

 

 

ПЛАН РОБОТИ 
Хмельницької обласної державної адміністрації 

на ІІІ 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: 

Про хід виконання Плану заходів з 
реалізації Стратегії регіонального роз-
витку Хмельницької області на 2018-
2020 роки 

З метою аналізу стану 
виконання у 2019 році 
вказаної програми 

ІІІ квартал Бохонська О.В. –  
директор Департаменту 
економічного розвитку, 
курортів і туризму обл-
держадміністрації

  

Звіт про виконання Програми залучення 
інвестицій в економіку Хмельницької 
області на 2011-2020 роки у 2019 році 

З метою аналізу стану 
виконання у 2019 році 
вказаної програми 

ІІІ квартал Бохонська О.В. –  
директор Департаменту 
економічного розвитку, 
курортів і туризму обл-
держадміністрації

  

Звіт про хід виконання у 2019 році про-
грами підвищення рівня безпеки до-
рожнього руху Хмельницької області 
на 2018-2020 роки 

З метою аналізу стану 
виконання у 2019 році 
вказаної програми 

ІІІ квартал Остапчук В.В. – 
начальник управління 
інфраструктури обл-
держадміністрації

  

Про виконання Обласної комплексної 
програми соціального захисту насе-
лення на 2016-2020 роки 

З метою інформування 
про хід виконання про-
грами 

ІІІ квартал 
 

Департамент соціально-
го захисту населення 
облдержадміністрації 

  

Про виконання Обласної комплексної 
програми соціальної підтримки учас-
ників АТО, операції Об’єднаних сил, 
членів їх сімей, сімей загиблих учасни-
ків АТО, операції Об’єднаних сил, 
постраждалих учасників Революції 
Гідності, учасників-добровольців, які 
брали участь у захисті територіальної 
цілісності та державного суверенітету 
на Сході України та вшанування 
пам’яті загиблих на 2019-2020 роки

З метою інформування 
про хід виконання про-
грами 

ІІІ квартал 
 

Департамент соціально-
го захисту населення 
облдержадміністрації 
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1 2 3 4 
Про виконання Обласної програми 
оздоровлення та відпочинку дітей на 
період до 2022 року 

З метою інформування 
про хід виконання про-
грами 

ІІІ квартал Департамент соціально-
го захисту населення 
облдержадміністрації 

  

Про затвердження програми розвитку 
освіти Хмельницької області на 2021-
2025 роки  

З метою інформування  
про хід виконання про-
грами 

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

  

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

Про підсумки соціально-економічного 
розвитку області за перше півріччя 
2020 року 

З метою аналізу стану 
соціально-економіч-
ного розвитку облас-
ті, визначення най-
більш актуальних 
питань

28 липня Бохонська О.В. –  
директор Департаменту 
економічного розвитку, 
курортів і туризму 
облдержадміністрації 

  

Про стан фінансово-бюджетної дис-
ципліни в області за 2019 рік та І пів-
річчя 2020 року 

З метою забезпечен-
ня законного, раціо-
нального та ефектив-
ного витрачання бюд-
жетних коштів, а 
також інших активів 
територіальних гро-
мад області

28 липня Марценюк А.А. – 
заступник начальника 
Західного офісу 
Держаудитслужби 

  

Про ефективність використання суб-
венції з державного бюджету місце-
вим бюджетам на фінансування захо-
дів соціально-економічної компенсації 
ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження Хмель-
ницької АЕС, за результатами аудиту, 
проведеного Рахунковою палатою у 
2019 році 

На виконання вимог, 
викладених у листі 
Рахункової палати 
від 26.05.20202 року 
№ 18-1244 

28 липня Бригадир В.І. –  
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-ко-
мунального господар-
ства облдержадміні-
страції 

  

Про заходи щодо соціального захисту 
дітей та запобігання бездоглядності у 
дитячому середовищі 

З метою виконання 
постанови Кабінету 
Міністрів України 
від 24.09.2008 № 866 

28 липня Магур Н.І. – 
начальник служби у 
справах дітей облдерж-
адміністрації

  

Про стан виконання завдань з підго-
товки житлово-комунального господар-
ства області та соціальної сфери до ро-
боти в зимовий період 2020/2021 року 

З метою аналізу стану 
готовності підпри-
ємств галузі до робо-
ти в осінньо-зимовий 
період 2020/2021 року 

25 серпня Бригадир В.І. –  
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-ко-
мунального господар-
ства облдержадміні-
страції  
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1 2 3 4 
Про стан підготовки закладів освіти 
Хмельницької області до 2020/2021 нав-
чального року  

З метою проведення 
аналізу стану підго-
товки матеріально-
технічної бази закладів 
освіти до нового 
навчального року

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

  

Про розвиток мережі закладів 
охорони здоров’я області 

З метою організації та 
проведення в регіонах 
області державної 
політики щодо 
реформи медичної 
галузі

22 вересня Худенко О.І. –  
директор Департаменту 
охорони здоров’я обл-
держадміністрації 

  

Про стан виконання Програми Пре-
зидента України “Велике будів-
ництво” у Хмельницькій області 

З метою аналізу стану 
виконання програми 

22 вересня Бригадир В.І. –  
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-ко-
мунального господар-
ства облдержадміні-
страції 

  

Про план роботи обласної державної 
адміністрації на ІV квартал 2020 року 

З метою колективного 
обговорення та 
узгодження основних 
напрямів діяльності 
облдержадміністрації

22 вересня Косяк І.О. –  
начальник організацій-
ного відділу апарату 
облдержадміністрації 

  

ІІІ. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування: 

Участь голови, заступників голови, 
керівників структурних підрозділів 
облдержадміністрації у роботі сесії, 
президії, засіданнях депутатських 
комісій обласної ради 

Виконання  вимог за-
конів України “Про 
місцеві державні 
адміністрації”, “Про 
місцеве самовряду-
вання в Україні”

Протягом 
кварталу 

Голова, заступники 
голови, керівник апа-
рату, керівники струк-
турних підрозділів 
облдержадміністрації 

  

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, ке-
рівник апарату, керів-
ники структурних підроз-
ділів облдержадміністрації

  

Контроль за своєчасним розглядом 
запитів та звернень депутатів облас-
ної ради до голови облдержадміні-
страції, його заступників, керівника 
апарату 

Виконання вимог 
ст. 22 Закону України 
“Про статус депутатів 
місцевих рад” 

Протягом 
кварталу 

Відділ контролю апа-
рату облдержадміні-
страції 
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1 2 3 4 
Організація контролю за здійснен-
ням органами місцевого самовря-
дування делегованих повноважень 
органів виконавчої влади 

Виконання вимог по-
станови Кабінету 
Міністрів України від 
09.03.1999 року № 339 
“Про затвердження 
Порядку контролю за 
здійсненням органами 
місцевого самовряду-
вання делегованих 
повноважень органів 
виконавчої влади” 

Протягом 
кварталу 

Організаційний відділ 
апарату облдержадмі-
ністрації 

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

Про стан шефської допомоги війсь-
ковим частинам Збройних Сил Ук-
раїни, Національної гвардії України 
та Державної прикордонної служ-
би України 

Указ Президента Ук-
раїни від 11 лютого 
2016 року№ 44/2016 
“Про шефську допо-
могу військовим час-
тинам Збройних Сил 
України, Національ-
ної гвардії України та 
Державної прикордон-
ної служби України”

Протягом 
кварталу 

Мартинюк В.М. – 
начальник відділу 
взаємодії з правоохо-
ронними органами та 
оборонної роботи апа-
рату облдержадміні-
страції 

  

Про стан фінансування державних 
програм будівництва житла 

З метою аналізу вико-
ристання державних 
коштів, на виконання 
листа Мінрегіону від 
27.02.2020 
№ 7/19.6/3473-20

Протягом 
кварталу 

Бригадир В.І. – 
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-ко-
мунального господарства 
облдержадміністрації

  

Про стан виконання заходів з підго-
товки об’єктів житлово-комуналь-
ного господарства області до робо-
ти в опалювальний період 
2019/2020 року 

З метою вжиття захо-
дів для забезпечення 
своєчасного початку 
опалювального 
періоду в області 

Протягом 
кварталу 

Бригадир В.І. – 
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-ко-
мунального господарства 
облдержадміністрації

  

Про використання коштів субвенції 
з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів, 
спрямованих на розвиток системи 
охорони здоров’я у сільській місце-
вості   

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
06.12.2017 № 983  

Протягом 
кварталу 

Бригадир В.І. – 
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-ко-
мунального господарства 
облдержадміністрації

  

Про утворення об’єднаних терито-
ріальних громад на території області 

Виконання заходів 
реформи місцевого 
самоврядування та 
територіальної орга-
нізації влади  

Протягом 
кварталу 

Бригадир В.І. – 
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-ко-
мунального господарства 
облдержадміністрації
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1 2 3 4 
Про організацію виконання держав-
них та обласних програм підтримки 
сільського господарства 

З метою ефективного 
використання коштів 
державного бюджету, 
спрямованих на розви-
ток галузі тваринницт-
ва, рослинництва та 
сільських територій

Протягом  
кварталу 

Омелянюк О.Т. – 
директор Департаменту  
розвитку промисловості  
та агропромислового 
комплексу облдерж-
адміністрації  

  

Про контроль за проведенням спе-
ціальних тренувань обласних спеціа-
лізованих служб цивільного захисту 

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

Протягом 
кварталу 

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

  

Про результати перевірки роботи 
консультаційних пунктів, створених 
органами місцевого самоврядування 
Деражнянського, Віньковецького, 
Чемеровецького та Новоушицького 
районів 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільного 
захисту області на 
2020 рік 

Протягом 
кварталу 

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

  

Про стан реалізації інвестиційних 
програм та проєктів регіонального 
розвитку, що фінансуються за раху-
нок коштів ДФРР у 2020 році 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
18.03.2015 № 196  

Щомісяця Бригадир В.І. – 
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-ко-
мунального господарства 
облдержадміністрації

  

Про стан реалізації проєктів та за-
ходів, які у 2020 році реалізуються 
за кошти субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
фінансування заходів соціально-
економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на терито-
рії зони спостереження Хмельниць-
кої атомної електростанції  

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
15.02.2012 № 91 

Щомісяця Бригадир В.І. – 
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-ко-
мунального господарства 
облдержадміністрації 

  

Про формування переліків об’єктів 
та заходів, на які у 2020 році пропо-
нується спрямувати кошти субвен-
ції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного роз-
витку окремих територій 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
06.02.2012 № 106 

Щомісяця Бригадир В.І. – 
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-ко-
мунального господарства 
облдержадміністрації 

  

Про результати моніторингу вико-
нання плану регіонального/держав-
ного замовлення на підготовку ро-
бітничих кадрів та фахівців закла-
дами професійної (професійно-тех-
нічної) освіти та фахової передви-
щої, вищої освіти на 2020 рік 

З метою аналізу вико-
нання плану регіо-
нального/державного 
замовлення 

Щомісяця Фасоля О.І. – 
директор Департамен-
ту освіти і науки обл-
держадміністрації 
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1 2 3 4 
Про виконання райдержадміністра-
ціями і 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 

Липень Лопатюк О.В. – 
начальник відділу адмі-
ністрування Державного 
реєстру виборців апарату 
облдержадміністрації 

  

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

З метою виконання 
основних організацій-
них заходів з підго-
товки та проведення 
позачергових, про-
міжних, повторних та 
перших місцевих ви-
борів

Липень Лопатюк О.В. – 
начальник відділу адмі-
ністрування Державного 
реєстру виборців апарату 
облдержадміністрації 

  

Про результати перевірки та оцінку 
діяльності Віньковецької райдерж-
адміністрації щодо виконання ви-
мог законів та інших нормативно-
правових актів з питань техноген-
ної та пожежної безпеки, цивіль-
ного захисту 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільно-
го захисту територі-
альної підсистеми 
ЄДС ЦЗ на 2020 рік 

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

  

Про результати командно-штабних 
навчань органів управління та спе-
ціалізованих служб цивільного за-
хисту Волочиського району 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільно-
го захисту територі-
альної підсистеми 
ЄДС ЦЗ на 2020 рік

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

  

Про результати контролю за прове-
денням штабних тренувань з орга-
нами управління цивільного за-
хисту Полонського району 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільно-
го захисту територі-
альної підсистеми 
ЄДС ЦЗ на 2020 рік

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

  

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

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

Липень 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 
Президента України 

Липень Матковський Г.В. – 
начальник відділу кон-
тролю апарату обл-
держадміністрації 
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1 2 3 4 
Про створення умов для проведен-
ня зовнішнього незалежного оці-
нювання та державної підсумкової 
атестації у 2020 році 

З метою належного 
проведення зовніш-
нього незалежного 
оцінювання та дер-
жавної підсумкової 
атестації 2020 року

Липень Фасоля О.І. – 
директор Департамен-
ту освіти і науки обл-
держадміністрації 

  

Про організацію роботи регіональ-
ного оперативного штабу “Вступ-
на кампанія 2020 року” 

З метою належної 
організації проведен-
ня вступної кампанії 
2020 року

Липень-
серпень 

Фасоля О.І. – 
директор Департамен-
ту освіти і науки обл-
держадміністрації

  

Про хід вступної кампанії до закла-
дів вищої та професійної (про-
фесійно-технічної) освіти 

З метою аналізу ста-
ну проведення вступ-
ної кампанії  та уза-
гальнення оператив-
них даних про прийом 
до закладів освіти

Липень-
серпень 

Фасоля О.І. – 
директор Департамен-
ту освіти і науки обл-
держадміністрації 

  

Про результати контрольної пере-
вірки та оцінку діяльності Чемеро-
вецької райдержадміністрації що-
до виконання вимог законів та ін-
ших нормативно-правових актів з 
питань техногенної та пожежної 
безпеки, цивільного захисту 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільно-
го захисту територі-
альної підсистеми 
ЄДС ЦЗ на 2020 рік 

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

    

Про результати контролю за про-
веденням штабних тренувань з ор-
ганами управління цивільного за-
хисту Ізяславського району 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільно-
го захисту територі-
альної підсистеми 
ЄДС ЦЗ на 2020 рік

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

  

Про результати  моніторингу стану 
використання субвенції на Нову Ук-
раїнську Школу, створення санітарно-
гігієнічних умов у закладах освіти

З метою створення 
нового освітнього 
простору 

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

    

Про результати контрольної перевірки 
та оцінку діяльності Деражнянської 
райдержадміністрації щодо виконан-
ня вимог законів та інших норма-
тивно-правових актів з питань техно-
генної та пожежної безпеки, цивіль-
ного захисту 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільно-
го захисту територі-
альної підсистеми 
ЄДС ЦЗ на 2020 рік 

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

  

Про результати командно-штабних 
навчань органів управління та спеціа-
лізованих служб цивільного захисту 
Новоушицького району 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільно-
го захисту територі-
альної підсистеми 
ЄДС ЦЗ на 2020 рік

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

  

Про результати контролю за прове-
денням штабних тренувань з органа-
ми управління цивільного захисту 
Кам’янець-Подільського району 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільно-
го захисту територі-
альної підсистеми 
ЄДС ЦЗ на 2020 рік

Вересень Корева Ю.М. – 
начальник управління 
з питань цивільного за-
хисту населення обл-
держадміністрації
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1 2 3 4 

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 контро-
люватися, визначено у додатку 1 до 
плану роботи обласної державної 
адміністрації 

Необхідність здійс-
нення постійного 
контролю за вико-
нанням зазначених 
нормативно-правових 
актів

Протягом 
кварталу 

Керівники струк-
турних 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 райдержадмі-
ністраціям та виконавчим коміте-
там міських (міст обласного зна-
чення) рад визначено у додатку 2 
до плану роботи обласної держав-
ної адміністрації

Удосконалення ро-
боти райдержадміні-
страцій, виконавчих 
комітетів міських 
(міст обласного зна-
чення) рад 

Протягом 
кварталу 

Заступники голови, 
керівник апарату, 
керівники структурних 
підрозділів облдерж-
адміністрації та її 
апарату 

  

 

VІІ. Організаційно-масові заходи 
 

7.1. Організація в області заходів з нагоди: 

ЛИПЕНЬ 

Дня архітектури України (01) 
Дня Національної поліції України (04) 
Дня працівника природно-заповідної справи (07) 
Дня родини (08) 
Дня рибалки (12) 
Дня прийняття Верховною Радою УРСР Декларації про державний 
суверенітет України (16) 
Дня бухгалтера (16) 
Дня зубного техніка (25) 
Дня працівників торгівлі (26) 
Дня хрещення Київської Русі-України (28) 
Всесвітнього дня боротьби з гепатитом (28) 
Дня Сил спеціальних операцій Збройних Сил України (29) 

СЕРПЕНЬ 

Всесвітнього тижня грудного вигодовування (01-07) 
Дня Повітряних сил Збройних Сил України (02) 
Міжнародного дня офтальмології (08) 
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Дня будівельника (09) 
Дня працівників ветеринарної медицини (09) 
Міжнародного дня молоді (12) 
Міжнародного дня безпритульних тварин (15) 
Дня пасічника України (19) 
Всесвітнього дня гуманітарної допомоги (19) 
Дня Державного Прапора України (23) 
Дня незалежності України (24) 

ВЕРЕСЕНЬ 

Дня знань (01) 
Дня нотаріату (02)  
Дня підприємця (06) 
Дня українського кіно (12) 
Всесвітнього дня надання першої медичної допомоги (12) 
Дня фізичної культури і спорту (12) 
Всесвітнього дня боротьби з лімфомами (15) 
Міжнародного дня захисту озонового шару (16) 
Дня рятівника (17) 
Дня працівника лісу (19)  
Дня фармацевтичного працівника (19) 
Дня винахідника і раціоналізатора (21) 
Міжнародного дня поширення інформації про хворобу Альцгеймера 
(21) 
Дня партизанської слави (22) 
Дня без автомобілів (22) 
Дня машинобудівника (22) 
83-ї річниці утворення Хмельницької області (26-27) 
Дня туризму (27) 
Міжнародного дня глухих (27) 
Всеукраїнського дня дошкілля (27) 
Всесвітнього дня серця (29) 
Дня отоларинголога (29) 
Міжнародного дня перекладача (30) 
Всеукраїнського дня бібліотек (30) 
Дня усиновлення (30) 
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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 

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 Чорнобиль-
ської катастрофи; 

робочої групи з питань гуманітарної допомоги при облдержадміністрації 
Протягом кварталу 

Департамент соціального захисту населення обл-
держадміністрації 

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

суспільства при облдержадміністрації; 
консультативної ради з питань охорони культурної спадщини у 

Хмельницькій області; 
регіональної комісії з реабілітації у Хмельницькій області 

Протягом кварталу 

Департамент інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій 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 

архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування та архітектури 
облдержадміністрації; 
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комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломо-
більних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури у Хмельницькій області 

Протягом кварталу 

Відділ містобудування та архітектури обл-
держадміністрації 

експертно-перевірної комісії щодо внесення документів органів держав-
ної 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 ситуа-
цій облдержадміністрації 

Липень 

Управління з питань цивільного захисту насе-
лення облдержадміністрації 

7.3. Інші заходи: 

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

Протягом кварталу 

Департамент 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 Украї-
ни в області 

обласні спортивні змагання, підготовка та участь спортсменів у спортив-
них заходах всеукраїнського рівня 

Протягом кварталу 

Управління молоді та спорту облдержадміні-
страції 

брифінги за участю керівництва обласної державної адміністрації сто-
совно небезпеки поширення коронавірусної інфекції 

Щоденно 

Департамент інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації 
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Всеукраїнський етнофестиваль “Болохівські гостини” (м. Старокостян-
тинів); 

фестиваль “Чумацький шлях” пам’яті Олександра Авагяна (Державний 
історико-культурний заповідник “Межибіж”); 

IV Міжнародний фестиваль “Опера в мініатюрі” (м. Кам’янець-Подільський) 
Липень 

Департамент інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації 

обласний вишкіл “Школа юних миротворців”, спрямований на відрод-
ження та престиж миротворчого та волонтерського руху 

Липень 

Управління молоді та спорту облдержадміні-
страції 

експонування виставок архівних документів: 
“Декларації про державний суверенітет України – 30”; 
“Товариству Червоного Хреста України – 100” 

Липень 

Державний архів області 

організація оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей вихованців і рідних дітей дитячих будинків сімейного типу та 
прийомних і рідних дітей прийомних сімей, вихованців центрів соціально-
психологічної реабілітації дітей “Щасливе дитинство” та “Подолянчик” 

Липень, серпень 

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

форум освітян Хмельниччини 
Серпень 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

урочистості з нагоди відзначення Дня Державного прапора України; 
урочистості з нагоди відзначення 29-ї річниці незалежності України; 
фестиваль середньовічної культури “Епоха героїв” (державний історико-

культурний заповідник “Межибіж”); 
ІХ Всеукраїнська школа майстерності для творчих людей з особливими 

потребами; 
фестиваль води та сімейного відпочинку “Ількові забави” (м. Кам’янець-

Подільський); 
театральний форум “Лялька третього тисячоліття” та святкування 50-ти 

річного ювілею Хмельницького обласного академічного театру ляльок 
Серпень 

Департамент інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації 
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табір “Юний патріот”, спрямований на збільшення чисельності молоді 
готової до виконання обов’язку із захисту та територіальної цілісності України 

Серпень 

Управління молоді та спорту облдержадміні-
страції 

експонування виставок архівних документів: 
“Україна – шлях до незалежності”; 
“Дорога у безсмертя пролягла” до Дня пам’яті захисників України, які 

загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України  
Серпень 

Державний архів області 

агропромислова виставка “Агро Поділля-2020”  
Вересень 

Департамент розвитку промисловості та агро-
промислового комплексу облдержадміністрації 

мистецька резиденція “Республіка” (м. Кам’янець-Подільський); 
урочистості до Всеукраїнського дня бібліотек; 
урочистості з нагоди відзначення Дня партизанської слави;  
ХІІ обласний форум бібліотекарів Хмельниччини;  
фестиваль “Королівський Смак фест”(м. Кам’янець-Подільський) 

Вересень 

Департамент інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації 

“круглий стіл” “Яків Гальчевський”, спрямований на підвищення рівня 
знань про видатних особистостей українського державотворення 

Вересень 

Управління молоді та спорту облдержадміні-
страції 

заходи до Дня усиновлення для громадян, які виховують дітей-сиріт у 
сімейних формах влаштування 

Вересень 

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

 
 

Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 


