
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
23.09.2020 № 711/2020-р

 

 

ПЛАН РОБОТИ 
Хмельницької обласної державної адміністрації 

на ІV 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 програму розвитку малого та се-
реднього підприємництва Хмельниць-
кої області на 2021-2023 роки 

З метою створення 
сприятливих умов для 
розвитку підприєм-
ництва в Хмельниць-
кій області 

ІV квартал Бохонська О.В. –  
директор Департамен-
ту економічного роз-
витку, курортів і туриз-
му облдержадміні-
страції 

  

Про програму соціально-економічного 
розвитку Хмельницької області на 
2021 рік 

З метою визначення 
пріоритетів, завдань та 
заходів, що будуть за-
безпечувати у 2021 ро-
ці розвиток регіону 

ІV квартал Бохонська О.В. –  
директор Департамен-
ту економічного роз-
витку, курортів і туриз-
му облдержадміні-
страції 

  

Про програму розвитку туризму Хмель-
ницької області на 2021-2025 роки 

З метою створення 
сприятливих умов для 
розвитку туризму у 
Хмельницькій області 

ІV квартал Бохонська О.В. –  
директор Департамен-
ту економічного роз-
витку, курортів і туриз-
му облдержадміні-
страції 

  

Про внесення змін до обласної соці-
альної програми підтримки  сім’ї, за-
побігання та протидії домашньому 
насильству на період до 2020 року

З метою інформування 
про хід виконання 
програми та продов-
ження дії програми

ІV квартал Департамент соціаль-
ного захисту насе-
лення облдержадмі-
ністрації

  

Про проєкт обласного бюджету на 
2021 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

V квартал Пенюшкевич С.А. – 
директор Департа-
менту фінансів обл-
держадміністрації

  

Звіт про виконання цільової програми 
забезпечення пожежної безпеки насе-
лених пунктів та об’єктів усіх форм 
власності, розвитку інфраструктури 
підрозділів пожежної охорони у Хмель-
ницькій області на 2016-2020 роки

У зв’язку із завершен-
ням періоду дії вказа-
ної програми 

ІV квартал Братко Е.П. –  
начальник Головного 
управління ДСНС 
України в області 
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Про прийняття цільової програми за-
безпечення пожежної безпеки населе-
них пунктів та об’єктів усіх форм влас-
ності, розвитку інфраструктури підроз-
ділів пожежної охорони у Хмель-
ницькій області на 2021-2025 роки 

З метою забезпечення 
пожежної безпеки 
населених пунктів та 
об’єктів усіх форм 
власності, розвитку 
інфраструктури під-
розділів пожежної 
охорони

ІV квартал Братко Е.П. –  
начальник Головного 
управління ДСНС 
України в області 

  

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

Про стан та перспективи розвитку 
агропромислового комплексу Хмель-
ницької області 

З метою розвитку 
агропромислового 
комплексу Хмель-
ницької області 

27 жовтня Омелянюк О.Т. – 
директор Департа-
менту розвитку 
промисловості та 
агропромислового 
комплексу облдерж-
адміністрації

  

Про стан освоєння у 2020 році коштів 
державного бюджету, передбачених 
на реалізацію проєктів соціально-еко-
номічного розвитку регіонів та вико-
нання Програми Президента України 
“Велике будівництво” в області 

З метою аналізу 
освоєння у 2020 році 
коштів державного 
бюджету, передбаче-
них на реалізацію ін-
вестиційних проєктів 
соціально-економіч-
ного розвитку регіо-
нів

27 жовтня Бригадир В.І. – 
директор Департа-
менту розвитку гро-
мад, будівництва та 
житлово-комуналь-
ного господарства 
облдержадміністрації  

  

Про стан погашення заборгованості, 
підвищення рівня заробітної плати та 
легалізації трудових відносин в 
області 

З метою аналізу 
проведеної роботи з 
питань погашення 
заборгованості із 
заробітної плати, 
підвищення її рівня та 
легалізації трудових 
відносин

24 листопада Департамент соціаль-
ного захисту населен-
ня облдержадміні-
страції 

  

Екологічна освіта як одна із переду-
мов вирішення екологічних проблем в 
області 

З метою формування 
екологічної культури 
серед населення об-
ласті

24 листопада Фасоля О.І. –  
директор Департа-
менту освіти і науки 
облдержадміністрації

  

Про стан дотримання свободи слова в 
області 

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

24 листопада Михайлова І.Г. –  
директор Департа-
менту інформаційної 
діяльності, культури, 
національностей та 
релігій облдержадмі-
ністрації
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Про проєкт обласного бюджету на 
2021  рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

22 грудня Пенюшкевич С.А. – 
директор Департа-
менту фінансів 
облдержадміністрації

  

Про стан розроблення та оновлення 
містобудівної документації на 
території Хмельницької області  

З метою аналізу 
стану розроблення 
містобудівної доку-
ментації на території 
області 

22 грудня Дунаєвська І.М. – 
начальник відділу 
містобудування та 
архітектури облдерж-
адміністрації; 

Братко Е.П. –  
начальник Головного 
управління ДСНС 
України в області

  

Про план роботи обласної державної 
адміністрації на 2021рік та на І квартал 
2021 року 

З метою колектив-
ного обговорення та 
узгодження основних 
напрямів діяльності 
облдержадміністрації

22 грудня Косяк І. О. – 
начальник організа-
ційного відділу апа-
рату облдержадмі-
ністрації

  

ІІІ. Питання взаємодії з органами місцевого 
самоврядування: 

Участь голови, заступників голови, 
керівника апарату, керівників 
структурних підрозділів облдерж-
адміністрації у роботі сесії, президії, 
депутатських комісій обласної ради 

З метою сприяння 
прийняттю рішень, 
що виносяться на 
розгляд обласної 
ради  

Протягом 
кварталу 

Голова, заступники 
голови, керівник 
апарату, керівники 
структурних підроз-
ділів облдерж-
адміністрації

  

Проведення спільних організаційно-
масових заходів, визначених у VІІ роз-
ділі плану роботи облдержадміні-
страції 

З метою забезпечен-
ня виконання спіль-
них планів проведен-
ня заходів  

Протягом 
кварталу 

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

  

Організація контролю за своєчасним 
розглядом запитів та звернень депу-
татів обласної ради до голови обл-
держадміністрації, його заступників, 
керівника апарату 

Виконання вимог 
ст.22 Закону України 
“Про статус депута-
тів місцевих рад” 

Протягом 
кварталу 

Відділ контролю апа-
рату облдержадміні-
страції 

  

Контроль за здійсненням органами 
місцевого самоврядування делего-
ваних повноважень органів вико-
навчої влади 

Виконання вимог 
постанови Кабінету 
Міністрів України 
від 09.03.1999 року 
№ 339 “Про затверд-
ження Порядку кон-
тролю за здійснен-
ням органами міс-
цевого самовряду-
вання делегованих 
повноважень органів 
виконавчої влади” 

Протягом 
кварталу 

Організаційний 
відділ апарату обл-
держадміністрації 
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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 Ук-
раїни та Державної прикордонної 
служби України 

Указ Президента 
України від 11 лю-
того 2016 року 
№ 44/2016 “Про 
шефську допомогу 
військовим части-
нам Збройних Сил 
України, Національ-
ної гвардії України 
та Державної при-
кордонної служби 
України”

Протягом 
кварталу 

Мартинюк В.М. – 
начальник відділу 
взаємодії з право-
охоронними органами 
та оборонної роботи 
апарату облдерж-
адміністрації 

  

Про виконання обласного бюджету 
за 9 місяців 2020 року 

Відповідно до ст. 80 
Бюджетного 
кодексу України 

Протягом 
кварталу 

Пенюшкевич С.А. – 
директор Департа-
менту фінансів 
облдержадміністрації

  

Про організацію виконання держав-
них та обласної програм підтримки 
сільськогосподарських товарови-
робників усіх форм власності 

З метою ефективно-
го використання 
коштів державного 
та місцевого бюд-
жету, спрямованих 
на розвиток галузі 
сільського госпо-
дарства

Протягом 
кварталу 

Омелянюк О.Т. – 
директор Департа-
менту розвитку 
промисловості та 
агропромислового 
комплексу обл-
держадміністрації 

  

Про проведення заходів з модернізації 
регіональної автоматизованої системи 
централізованого оповіщення та зв’язку 
цивільного захисту 

Згідно з планом 
основних заходів 
цивільного захисту 
територіальної під-
системи ЄДС ЦЗ 
області на 2020 рік

Протягом 
кварталу 

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

  

За результатами перевірки роботи 
консультаційних пунктів при ЖЕКах 
міста Нетішин, Полонського та 
Ярмолинецького районів 

Згідно з планом 
основних заходів 
цивільного захисту 
територіальної під-
системи ЄДС ЦЗ 
області на 2020 рік

Протягом 
кварталу 

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

  

Про проведення  роз’яснювальної 
роботи з суб’єктами господарювання у 
сфері транспорту щодо неприпус-
тимості допуску до роботи працівників 
без оформлення трудових відносин 

Доручення Кабінету 
Міністрів України 
від 17.02.2020 
№ 6698/0/1-20 

Щомісячно Остапчук В.В. – 
начальник управління 
інфраструктури 
облдержадміністрації 
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Про виконання райдержадміністра-
ціями і 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 забезпечен-
ня ефективної роботи 
відділів ведення Дер-
жавного реєстру ви-
борців 

Жовтень Лопатюк О.В. – 
начальник відділу 
адміністрування 
Державного реєстру 
виборців апарату обл-
держадміністрації 

  

Про виконання райдержадміністра-
ціями і виконавчими комітетами 
міських (міст обласного значення) 
рад Виборчого кодексу України 

З метою виконання 
основних організа-
ційних заходів з під-
готовки та прове-
дення місцевих ви-
борів 25 жовтня 
2020 року

Жовтень Лопатюк О.В. – 
начальник відділу 
адміністрування 
Державного реєстру 
виборців апарату обл-
держадміністрації 

  

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

З метою підвищення 
виконавської дисци-
пліни серед праців-
ників апарату обл.-
держадміністрації та 
її структурних під-
розділів

Жовтень Матковський Г.В. – 
начальник відділу 
контролю апарату 
облдержадміні-
страції 

  

Про хід виконання окремих рішень 
Ради національної безпеки і оборони 
України, введених у дію указами 
Президента України 

З метою аналізу ви-
конання окремих 
рішень РНБО Украї-
ни, уведених у дію 
указами Президента 
України 

Жовтень Матковський Г.В. – 
начальник відділу 
контролю апарату 
облдержадміні-
страції 

  

Про підготовку органів виконавчої 
влади усіх рівнів та спеціалізованих 
служб цивільного захисту до дій та 
роботи в екстремальних умовах осін-
ньо-зимового періоду 2020/2021 року 

На виконання роз-
порядження голови 
облдержадміністра-
ції від 11.01.2020 
№ 27/2020-р “Про 
затвердження плану 
основних заходів 
цивільного захисту 
територіальної під-
системи єдиної си-
стеми цивільного 
захисту на 2020 рік”

Жовтень Корева Ю.М. – 
начальник управ-
ління з питань ци-
вільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 
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Про участь у контрольній перевірці 
та оцінці діяльності Ярмолинецької 
райдержадміністрації щодо виконан-
ня вимог законів та інших норматив-
но-правових актів з питань техноген-
ної та пожежної безпеки, цивільного 
захисту 

На виконання роз-
порядження голови 
облдержадміністра-
ції від 11.01.2020 
№ 27/2020-р “Про 
затвердження плану 
основних заходів 
цивільного захисту 
територіальної під-
системи єдиної си-
стеми цивільного 
захисту на 2020 рік”

Жовтень Корева Ю.М. – 
начальник управ-
ління з питань ци-
вільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 

  

Про результати проведення штаб-
ного тренування цивільного захисту 
органів управління та спеціалізо-
ваних служб цивільного захисту 
міста Нетішин 

На виконання роз-
порядження голови 
облдержадміністра-
ції від 11.01.2020 
№ 27/2020-р “Про 
затвердження плану 
основних заходів 
цивільного захисту 
територіальної під-
системи єдиної си-
стеми цивільного 
захисту на 2020 рік”

Жовтень Корева Ю.М. – 
начальник управ-
ління з питань ци-
вільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 

  

Про результати командно-штабних 
навчань цивільного захисту органів 
управління та спеціалізованих служб 
цивільного захисту Полонського 
району 

На виконання роз-
порядження голови 
облдержадміністра-
ції від 11.01.2020 
№ 27/2020-р “Про 
затвердження плану 
основних заходів 
цивільного захисту 
територіальної під-
системи єдиної си-
стеми цивільного 
захисту на 2020 рік”

Жовтень Корева Ю.М. – 
начальник управ-
ління з питань ци-
вільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 

  

Про організацію та проведення захо-
дів щодо приведення в готовність до 
використання захисних споруд ци-
вільного захисту та найпростіших 
укриттів 

Згідно з Планом при-
ведення захисних 
споруд цивільного 
захисту в готовність 
до використання на 
2018-2020 роки

Жовтень-
листопад 

Корева Ю.М. – 
начальник управ-
ління з питань ци-
вільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації

  

Про проведення оцінки ефективнос-
ті здійснення контролю в окремих 
райдержадміністраціях та структур-
них підрозділах облдержадміністрації 

З метою виконання 
постанови Кабінету 
Міністрів України 
від 18.05.2011 № 522 

Листопад Матковський Г.В. – 
начальник відділу 
контролю апарату 
облдержадміні-
страції 
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1 2 3 4 
Про перевірку обласної системи 
централізованого оповіщення насе-
лення 

На виконання роз-
порядження голови 
облдержадміністра-
ції від 11.01.2020 
№ 27/2020-р “Про 
затвердження плану 
основних заходів 
цивільного захисту 
територіальної під-
системи єдиної си-
стеми цивільного 
захисту на 2020 рік”

Листопад Корева Ю.М. – 
начальник управ-
ління з питань ци-
вільного захисту 
населення облдерж-
адміністрації 

  

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 здійснення 
постійного контролю за 
виконанням зазначених 
нормативно-правових 
актів 

Протягом 
кварталу 

Керівники струк-
турних підроз-
ділів облдерж–
адміністрації 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 державної 
адміністрації 

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

Протягом 
кварталу 

Заступники голо-
ви, керівник 
апарату, керів-
ники структурних 
підрозділів 
облдержадміні-
страції та її 
апарату 
 

   

VІІ. Організаційно-масові заходи 

7.1. Організація в області заходів з нагоди: 

ЖОВТЕНЬ 
Дня музики (01) 
Дня геронтолога (01) 
Міжнародного дня людей похилого віку (01) 
Дня ветерана (01) 
Всесвітнього дня захисту тварин (04) 
Дня працівників освіти (04) 
Міжнародного дня лікаря (05) 
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Всесвітнього дня охорони місць проживання  (06) 
Всесвітнього дня архітектора (07) 
Дня юриста (08) 
Всесвітнього дня зору (08) 
Всесвітнього дня пошти (09) 
Всесвітнього дня охорони психічного здоров’я (10) 
Дня працівників стандартизації і метрології (10) 
Всесвітнього дня хоспісів та паліативної допомоги (10) 
Дня працівників державної санітарно-епідеміологічної служби (11) 
Дня художника (11) 
Дня захисника України. Дня українського козацтва (14) 
Міжнародного дня “білої тростини” (15) 
Всесвітнього дня боротьби з раком (15) 
Всесвітнього дня здорового харчування (16) 
Європейського дня боротьби з торгівлею людьми (18) 
Дня працівників харчової промисловості (18) 
Дня автомобіліста (25) 
Дня визволення України від фашистських загарбників (28) 
Всесвітнього дня боротьби з інсультом (29) 

ЛИСТОПАД 

Дня працівника соціальної сфери (01) 
Дня Національної гвардії України (04) 
Дня залізничника (04) 
Дня української писемності та мови (09) 
Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного ми-

стецтва (09) 
Всесвітнього дня боротьби з пневмонією (12) 
Міжнародного дня сліпих (13) 
Всесвітнього дня боротьби проти діабету (14) 
Дня працівників сільського господарства України (15) 
Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку (16) 
Дня вторинної переробки (16) 
Міжнародного дня студентів (17) 
Міжнародного дня відмови від паління (19)  
Всесвітнього дня дитини. Дня педіатра (20) 
Дня Гідності та Свободи (21) 
Всесвітнього дня телебачення (21) 
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Дня пам’яті жертв голодомору (28)  
Міжнародного дня захисту інформації (30) 

ГРУДЕНЬ 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (01) 
Дня працівників прокуратури (01) 
Міжнародного дня інвалідів (03) 
Міжнародного дня боротьби з пестицидами (03) 
Всесвітнього дня волонтерів (05) 
Дня працівників статистики (05) 
Дня Збройних Сил України (06) 
Дня місцевого самоврядування (07) 
Міжнародного дня прав людини (10) 
Всесвітнього дня хворого на бронхіальну астму (11) 
Дня благодійництва (13) 
Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС (14) 
Дня працівників суду (15) 
Дня працівників державної виконавчої служби (17) 
Дня Святого Миколая (19) 
Дня адвокатури (19) 
Дня утворення Пенсійного фонду України (21) 
Дня енергетика (22) 
Дня працівників архівних установ України (24) 
Різдва Христового (25) 

7.2. Засідання: 

колегій структурних підрозділів облдержадміністрації (за участю заступ-
ників голови, керівника апарату облдержадміністрації) 

Протягом кварталу 

Керівники структурних підрозділів обл-
держадміністрації

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; 
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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 населе-
ння облдержадміністрації 

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

спільства при облдержадміністрації; 
консультативної ради з питань охорони культурної спадщини у Хмель-

ницькій області 
Протягом кварталу 

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

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 облдержадмі-
ністрації

робочої групи з розгляду звернень з питань пасажирських перевезень, 
врегулювання конфліктних та кризових ситуацій на транспорті та оптимізації 
внутрішньо обласної мережі автобусних маршрутів загального користування; 

координаційної ради з безпеки дорожнього руху при обласній державній 
адміністрації; 

проведення конкурсу на визначення автомобільних перевізників на між-
міських та приміських маршрутах загального користування, які не виходять за 
межі області; 

організація роботи мобільної групи щодо попередження діяльності авто-
мобільних перевізників, які працюють поза межами правового поля 

Протягом кварталу 

Управління інфраструктури облдержадмі-
ністрації

архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування та архітек-
тури 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 

Жовтень, листопад

Державний архів області 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуа-
цій облдержадміністрації 

Жовтень, грудень 

Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

координаційної ради з питань сім’ї, ґендерної рівності демографічного 
розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми 

Грудень 

Департамент соціального захисту населен-
ня облдержадміністрації 

“круглого столу” – “Молодь проти наркоманії” 
Грудень 

Управління молоді та спорту облдержадмі-
ністрації

урочисте засідання, присвячене відзначенню Дня працівників архівних 
установ 

Грудень 

Державний архів Хмельницької області

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, органі-
зацій, установ та жителями населених пунктів області за місцем проживання, 
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висвітлення у засобах масової інформації роз’яснювальних матеріалів з питань 
пенсійного законодавства 

Протягом кварталу

Головне управління Пенсійного фонду Ук-
раїни в області

обласні спортивні змагання, підготовка та участь спортсменів у спор-
тивних заходах  всеукраїнського рівня  

Протягом кварталу

Управління молоді та спорту облдержадмі-
ністрації

брифінги за участю керівництва облдержадміністрації стосовно небез-
пеки поширення коронавірусної інфекції 

Щоденно

Департамент інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації

заходи до Міжнародного Дня музики; 
урочистості до Дня захисника Вітчизни; 
заходи до Дня визволення України від фашистських загарбників; 
заходи до Міжнародного Дня художника; 
етнографічно-культурне свято “Гарбузова ніч у Меджибізькій фортеці” 

(державний історико-культурний заповідник “Межибіж”); 
міжнародна науково-практична конференція “Археологія та фортифі-

кація України”; 
обласний огляд-конкурс театральних колективів “Шарварок на Хмель-

ниччині” (онлайн); 
обласний мистецький конкурс імені Людмили та Миколи Мазурів “По-

дільська палітра” 
Жовтень 

Департамент інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації

координація обласних заходів з відзначення Європейського дня бороть-
би з торгівлею людьми  

Жовтень 

Департамент соціального захисту населен-
ня облдержадміністрації 

заходи до Дня захисника України;   
конкурс на кращий плакат “Молодь проти наркотиків” 

Жовтень 

Управління молоді та спорту облдержадмі-
ністрації 
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виступи у засобах масової інформації (радіо-, телепередачі): 
до річниці звільнення України від гітлерівських загарбників; 
експонування виставок архівних документів: до Дня захисника України 

та Дня Українського козацтва “Безсмертя подвигу” 
Жовтень 

Державний архів області 

V Краєзнавчі читання в Музеї пропаганди Хмельницької обласної ради; 
всеукраїнська науково-практична конференція “Святослав Караванський – 

борець за мову, борець за волю” до 100-річчя з дня народження письменника 
та мовознавця; 

заходи до Дня Гідності та Свободи; 
заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів; 
урочистості з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 
Листопад 

Департамент інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації

виступи у засобах масової інформації (радіо-, телепередачі): 
до Дня Гідності та Свободи, до Дня пам’яті жертв голодомору; 
експонування виставок архівних документів: 
до Дня пам’яті жертв голодомору “У пам’ять про скорботний тридцять 

третій”; 
фотовиставка до Дня Гідності та Свободи 

Листопад 

Державний архів області 

інформаційно-просвітницька акція “Голодомор”;   
заходи щодо профілактики наркоманії 

Листопад 

Управління молоді та спорту облдержадмі-
ністрації

передноворічний сільськогосподарський ярмарок 
Грудень 

Департамент розвитку промисловості та 
агропромислового комплексу облдерж-
адміністрації

супер-фінал обласного фестивалю народної творчості “Громада-фест”; 
ІХ Археологічні читання в Державному історико-культурному заповід-

нику “Межибіж”; 
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відкриття персональної виставки Олександра Гуменчука, члена Хмель-
ницької обласної організації Національної спілки художників України; 

заходи до Дня Збройних сил України; 
заходи до дня пам’яті В.Чорновола;  
цикл новорічних свят 

Грудень 

Департамент інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації

виступи у засобах масової інформації (радіо-, телепередачі): 
до Дня працівників архівних установ;  
експонування виставок архівних документів: 
до Дня працівників архівних установ “Архівні установи – часи децен-

тралізації” 
Грудень 

Державний архів області 

організація заходів у загальноосвітніх навчальних закладах обласного 
підпорядкування до Дня Святого Миколая та Новорічних свят 

Грудень

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції

акція, присвячена всесвітньому дню боротьби зі СНІДом  
Грудень 

Управління молоді та спорту 
облдержадміністрації

свято до Дня святого Миколая для вихованців центрів соціально-пси-
хологічної реабілітації дітей “Подолянчик” та “Щасливе дитинство”; 

новорічні та різдвяні свята для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, які виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках 
сімейного типу 

Грудень

Служба у справах дітей 
облдержадміністрації

благодійна акція “Ялинка бажань” 
Грудень

Обласний центр соціальних служб 
 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації       Зоряна ДАВИДЧУК 


