
Додаток 2 
до плану роботи обласної державної 
адміністрації на ІІІ 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 облдержадміні-
страції 

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 Білогірської райдержадміністрації з питань 
правового забезпечення 

Протягом кварталу 

Юридичний відділ апарату облдержадміні-
страції 

Віньковецькій, Деражнянській, Кам’янець-Подільській, Красилівській, 
Полонській, Славутській, Старокостянтинівській, Хмельницькій, Шепетів-
ській, Ярмолинецькій райдержадміністраціям, Державному архіву області, 
департаментам охорони здоров’я, природних ресурсів та екології, службі у 
справах дітей 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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надання консультацій сільськогосподарським товаровиробникам та орга-
нам місцевого самоврядування з питань створення сімейних ферм, сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативів; 

надання науково-методичних рекомендацій сільськогосподарським та 
промисловим товаровиробникам різних форм власності з різних напрямів 
ефективного господарювання та розвитку бізнесу; 

промисловим та агропромисловим підприємствам області з метою озна-
йомлення з роботою підприємств та надання методичної допомоги щодо їх 
економічно-активної діяльності  

Протягом кварталу 

Департамент розвитку промисловості та агро-
промислового комплексу облдержадміністрації 

Деражнянському, Красилівському, Теофіпольському районним центрам 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо організації роботи із 
здійснення соціального супроводу сімей та осіб, які опинилися у складних 
життєвих обставинах 

Протягом кварталу 

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

спеціалістам органів управління освітою з питань організованого початку 
2020/2021 навчального року 

Серпень 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

Сатанівській об’єднаній територіальній громаді Городоцького району з 
питання проведення атестації педагогічних працівників та діяльності почат-
кових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 

Серпень 

Департамент інформаційної діяльності, куль-
тури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації 

2. Проведення семінарів, нарад: 

підвищення кваліфікації спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, комунальних закладів об’єднаних територіальних громад 
“Надання екстреної психологічної допомоги. Подолання наслідків кризи”; 

нарада з директорами районних, міських, селищних центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді “Реалізація норм Закону України “Про 
соціальні послуги”; 

навчання кандидатів у прийомні батьки, батьків-вихователів, опікунів, 
піклувальників, усиновителів; 
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виїзди мобільного консультативного пункту соціальної роботи в дитячі 
літні оздоровчі табори 

Протягом кварталу  

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

семінар наукових співробітників державних музеїв та державних істо-
рико-культурних заповідників “Форми та методи наукової, просвітницької та 
виставкової діяльності в музеях та заповідниках”; 

семінар директорів, завідувачів централізованих бібліотечних систем, 
центральних районних бібліотек, центральних міських бібліотек, центральних 
бібліотек ОТГ на тему: “Бібліотека і громада: професійний діалог у сучасних 
умовах” 

Червень 

Департамент інформаційної діяльності, куль-
тури, національностей та релігій облдержадмі-
ністрації 

науково-практичний семінар “День поля 2020” – з метою ознайомлення 
із сучасними технологіями вирощування сільськогосподарських культур, но-
вими сортами та гібридами 

Липень 

Департамент розвитку промисловості та агро-
промислового комплексу облдержадміністрації 

нарада з начальниками управлінь, відділів, секторів, головними спеціа-
лістами з питань цивільного захисту населення виконавчих комітетів міських 
(міст обласного значення) рад, райдержадміністрацій з підведення підсумків 
роботи у ІІ кварталі 2020 року та визначення завдань на ІІІ квартал 2020 року 

Липень 
Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

тематичний короткостроковий семінар з начальниками структурних під-
розділів з питань містобудування та архітектури райдержадміністрацій, виконав-
чих комітетів міських (міст обласного значення), селищних та сільських рад; 

нарада з начальниками структурних підрозділів з питань містобудування 
та архітектури райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських, селищних 
та сільських рад з нагоди святкування професійного свята – Дня архітектури 
України 01 липня 

Липень 
Відділ містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 

нарада-семінар з керівниками структурних підрозділів з питань освіти 
органів місцевого самоврядування, спеціалістами управлінь/відділів освіти щодо 
особливостей організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році; 
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нарада із спеціалістами, методистами дошкільної освіти щодо пріоритет-
них напрямів розвитку дошкільної освіти та особливостей організації освіт-
нього процесу у 2020/2021 навчальному році; 

нарада-семінар з керівниками закладів загальної середньої освіти облас-
ної комунальної власності щодо особливостей організації освітнього процесу 
у 2020/2021 навчальному році 

Серпень 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

нарада щодо проведення підсумків навчально-виховної роботи мистець-
ких шкіл за 2019/2020 навчальний рік та завдання на 2020/2021 навчальний рік;  

семінар бібліотекарів публічних бібліотек області, відповідальних за 
роботу з юнацтвом “Організація бібліотечного обслуговування юнацтва в 
умовах децентралізації” 

Серпень 

Департамент інформаційної діяльності, куль-
тури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації 

науково-практична конференція (селекторний режим) з керівниками 
сільгосппідприємств різних форм власності з питань організації та проведення  
посіву озимих культур під урожай 2021 року 

Серпень 

Департамент розвитку промисловості та агро-
промислового комплексу облдержадміністрації 

семінари для керівників опорних закладів освіти за темами: “Діяльність 
керівника закладу освіти в умовах фінансової самостійності”, “STEM-середо-
вище: теоретичні та практичні аспекти”; 

семінар для спеціалістів органів управління освітою “Актуальні питання 
ведення діловодства, дотримання вимог чинного законодавства у сфері освіти” 

Вересень 

Департамент освіти і науки  облдержадміні-
страції 

 


