
 
 
 
 
Про внесення змін до розпоряд-
ження голови обласної держав-
ної адміністрації від 25.06.2020 
№ 433/2020-р 

 
 

На підставі статей 6, 39, 45 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, пункту 6 регламенту Хмельницької обласної державної адміністрації, 
затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 
23.11.2007 № 383/2007-р (у редакції розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 03.09.2019 № 657/2019-р), на виконання доручення голови 
обласної державної адміністрації від 25.06.2020 № 11-05/2020-пд: 

Внести до розділу ІІ плану роботи Хмельницької обласної державної 
адміністрації на ІІІ квартал 2020 року, затвердженого розпорядженням голови 
обласної державної адміністрації від 25.06.2020 № 433/2020-р, зміни, виклавши 
його у новій редакції:  

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 області, 
визначення найбільш 
актуальних питань

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

  

Про стан фінансово-бюджетної 
дисципліни в області за 2019 рік та 
І півріччя 2020 року 

З метою забезпечення 
законного, раціональ-
ного та ефективного 
витрачання бюджет-
них коштів, а також 
інших активів тери-
торіальних громад 
області

28 липня Марценюк А.А. – 
заступник начальника 
Західного офісу Держ-
аудитслужби 
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Про ефективність використання суб-
венції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування заходів со-
ціально-економічної компенсації ризи-
ку населення, яке проживає на терито-
рії зони спостереження Хмельницької 
АЕС, за результатами аудиту, проведе-
ного Рахунковою палатою у 2019 році

На виконання вимог, 
викладених у листі 
Рахункової палати від 
26.05.2020 року  
№ 18-1244 

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

    

Про хід виконання обласної 
цільової програми національно-
патріотичного виховання дітей та 
молоді на 2018-2020 роки 

На виконання прото-
кольного доручення 
голови обласної дер-
жавної адміністрації 
від 25.06.2020  
№ 11-05/2020-пд 

28 липня Клімов В.І. –  
начальник  управління 
молоді і спорту обл-
держадміністрації 

Про стан виконання завдань по під-
готовці житлово-комунального 
господарства області та соціальної 
сфери до роботи в зимовий період 
2020/2021 року 

З метою усунення 
недоліків та належної  
підготовки підпри-
ємств галузі до роботи 
в осінньо-зимовий 
період 2020/2021 року 

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

    

Про стан підготовки закладів освіти 
Хмельницької області до 2020/2021 нав-
чального року  

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

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

  

Про заходи щодо соціального захис-
ту дітей та запобігання бездогляд-
ності у дитячому середовищі 

З метою виконання 
постанови Кабінету 
Міністрів України від 
24.09.2008 № 866  

26 серпня Магур Н.І. – 
начальник служби у 
справах дітей облдерж-
адміністрації 

Про розвиток мережі закладів охо-
рони здоров’я області 

З метою організації та 
проведення в регіонах 
області державної по-
літики щодо реформи 
медичної галузі

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

    

Про стан виконання Програми Прези-
дента України “Велике будівництво” 
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 колектив-
ного обговорення та 
узгодження основних 
напрямів діяльності 
облдержадміністрації

22 вересня Косяк І.О. – начальник 
організаційного відділу 
апарату облдержадмі-
ністрації” 

 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 


