
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
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ПЛАН РОБОТИ 
Хмельницької обласної державної адміністрації 

на 2021 рік 
 

Зміст заходу 
Обґрунтування 

необхідності 
здійснення заходу 

Термін 
виконання 

Відповідальні 
виконавці 

1 2 3 4 

І. Питання для внесення на розгляд сесії обласної ради: 

Звіт про виконання програми соціаль-
но-економічного розвитку Хмельниць-
кої області на 2020 рік 

З метою аналізу стану 
виконання у 2020 році 
вказаної програми 

І квартал Бохонська О.В. –  
директор Департаменту 
економічного розвитку, 
курортів і туризму 
облдержадміністрації

  

Звіт про виконання обласного 
бюджету на 2020 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України 

І квартал Пенюшкевич С.А.- – 
директор Департаменту 
фінансів облдержадміні-
страції 

  

Про внесення змін до обласного бюдже-
ту Хмельницької  області на 2021 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України 

І квартал Пенюшкевич С.А. – 
директор Департаменту 
фінансів облдержадміні-
страції 

  

Звіт про виконання обласної програми 
розвитку та підтримки комунальних 
закладів охорони здоров’я Хмель-
ницької обласної ради на 2020 рік 

З метою аналізу стану 
виконання у 2020 році 
вказаної програми 

І квартал Худенко О.І. – 
директор Департаменту 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації

  

Звіт про виконання обласної програми 
“Централізоване забезпечення медич-
них закладів дороговартісним медич-
ним обладнанням, медикаментами та 
виробами медичного призначення на 
2016-2020 роки” 

З метою аналізу стану 
виконання у 2020 році 
вказаної програми 

І квартал Худенко О.І. – 
директор Департаменту 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації 

  

Про затвердження обласної програми з 
централізованого забезпечення медич-
них закладів медикаментами, вироба-
ми медичного призначення та дорого-
вартісним обладнанням на 2021 рік  

З метою забезпечення 
медичних закладів об-
ласті сучасним облад-
нанням, медичною 
апаратурою, медика-
ментами

І квартал Худенко О.І. – 
директор Департаменту 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації 
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1 2 3 4 
Про хід виконання у 2020 році програ-
ми  розвитку агропромислового комп-
лексу Хмельницької області на 2017-
2021 роки  

З метою аналізу стану 
виконання у 2020 році 
програми розвитку 
агропромислового 
комплексу Хмель-
ницької області на 
2017-2021 роки 

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

  

Звіт про виконання обласної програми 
розвитку краєзнавства у Хмельницькій 
області на період до 2020 року 

З метою аналізу вико-
нання програми 

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

  

Звіт про виконання програми розвитку 
освіти Хмельницької області на 2016-
2020 роки 

З метою  аналізу 
виконання програми 

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

  

Про ліквідацію Берездівської спеціаль-
ної школи Хмельницької обласної ради 

З метою ліквідації 
закладу освіти 

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

  

Про зміну назви закладів фахової 
передвищої освіти 

З метою приведення 
типу закладів освіти у 
відповідність до чин-
ного законодавства 
України, що сприяти-
ме вчасному завершен-
ню навчального року

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

  

Звіт про виконання обласної програми 
розвитку культури і духовності на 
період до 2020 року. 

З метою інформуван-
ня про виконання 
програми 

I квартал Михайлова І.Г. – 
директор Департаменту 
інформаційної діяльнос-
ті, культури, національ-
ностей та релігій обл-
держадміністрації

  

Звіт про виконання програми збе-
реження об’єктів культурної 
спадщини Хмельницької області на 
2015-2020 роки 

З метою інформуван-
ня про виконання про-
грами 

I квартал Михайлова І.Г. – 
директор Департаменту 
інформаційної діяльнос-
ті, культури, національ-
ностей та релігій обл-
держадміністрації

  

Звіт про хід виконання програми 
охорони навколишнього природного 
середовища Хмельницької області на 
2016-2020 роки 

З метою інформуван-
ня про виконання про-
грами 

І квартал Дзюблюк Т.В. – 
директор Департаменту 
природних ресурсів та 
екології облдержадмі-
ністрації 

  

Про програму охорони навколиш-
нього природного середовища Хмель-
ницької області на 2021-2025 роки 

З метою зменшення 
техногенного наван-
таження на навколиш-
нє природне середо-
вище

І квартал Дзюблюк Т.В. – 
директор Департаменту 
природних ресурсів та 
екології облдержадмі-
ністрації 
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Про внесення змін до обласної програ-
ми заходів щодо вшанування подвигу 
учасників Революції Гідності, Анти-
терористичної операції та Операції 
об’єднаних сил в російсько-українській 
війні за незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України на 
2020-2021 роки 

З метою повторного 
проведення архітек-
турного конкурсу 

I квартал Дунаєвська І.М – 
начальник відділу місто-
будування та архітекту-
ри облдержадміністрації  

  

Звіт про виконання програми залучен-
ня інвестицій в економіку Хмель-
ницької області на 2011-2020 роки  

З метою аналізу стану 
виконання вказаної 
програми 

ІІ квартал Бохонська О.В. –  
директор Департаменту 
економічного розвитку, 
курортів і туризму 
облдержадміністрації

  

Звіт про виконання програми розвитку 
малого та середнього підприємництва 
Хмельницької області на 2019-2020 роки 

З метою аналізу стану 
виконання у 2019-
2020 роках вказаної 
програми 

ІІ квартал Бохонська О.В. –  
директор Департаменту 
економічного розвитку, 
курортів і туризму 
облдержадміністрації

  

Про виконання програми зайнятості 
населення Хмельницької області до 
2020 року 

З метою інформуван-
ня про хід виконання 
програми

ІІ квартал  Департамент соціаль-
ного захисту населення 
облдержадміністрації

  

Про виконання обласної соціальної 
програми підтримки сім’ї, запобігання 
та протидії домашньому насильству на 
період до 2020 року

З метою інформуван-
ня про хід виконання 
програми 

ІІ квартал  
 

Департамент соціаль-
ного захисту населення 
облдержадміністрації 

  

Звіт про стан виконання програми 
“Питна вода” Хмельниччини на 2008-
2020 роки 

З метою аналізу вико-
нання  програми  

ІІ квартал  Бригадир В.І. –  
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-кому-
нального господарства 
облдержадміністрації 

  

Звіт про хід виконання програми “По-
водження  з побутовими відходами у 
Хмельницькій області на 2018-2022 ро-
ки” 

З метою аналізу стану 
виконання  програми  

ІІ квартал  Бригадир В.І. –  
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-кому-
нального господарства 
облдержадміністрації

  

Звіт “Про хід виконання програми 
підвищення енергоефективності 
Хмельницької області  на 2017-2021 
роки за 2020 рік» 

З метою аналізу 
виконання  програми 

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

Про Регіональний план управління 
відходами у Хмельницькій області до 
2030 року 

З метою зменшення 
техногенного наванта-
ження на навколишнє 
природне середовище 

ІІ квартал Дзюблюк Т.В. – 
директор Департаменту 
природних ресурсів та 
екології облдержадмі-
ністрації 

  



 4
 

1 2 3 4 
Звіт про виконання програми від-
новлення та розвитку комунального 
підприємства “Аеропорт Хмель-
ницький” на 2018-2022 роки 

З метою аналізу стану 
виконання заходів 
вказаної  програми 

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

  

Звіт про  хід виконання  обласної про-
грами надання соціальних послуг 
центрами соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді,  соціальними закла-
дами на 2018-2022 роки 

З метою аналізу стану 
виконання у 2020 році 
вказаної програми 

ІІ квартал Власюк Т.М. –  
директор обласного 
центру соціальних 
служб 

  

Звіт про виконання обласної цільової 
соціальної програми “Молодь Хмель-
ниччини” на 2016-2020 роки 

З метою аналізу стану 
виконання програми  

ІІ квартал Клімов В.І. –  
начальник управління 
молоді та спорту обл-
держадміністрації

  

Звіт про виконання обласної програми 
сприяння розвитку громадянського 
суспільства на 2018-2020 роки 

З метою аналізу стану 
виконання вказаної 
програми 

ІІ квартал Михайлова І.Г. – 
директор Департаменту 
інформаційної діяль-
ності, культури, націо-
нальностей та релігій 
облдержадміністрації

  

Про виконання Плану заходів з реаліз-
ації Стратегії регіонального розвитку 
Хмельницької області на 2018-2020 ро-
ки 

З метою аналізу стану 
виконання Плану 
заходів 

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

  

Про внесення змін до обласного 
бюджету Хмельницької  області на 
2021 рік  

Вимога Бюджетного 
кодексу України 

ІІІ квартал 
 

Пенюшкевич С.А. – 
директор Департаменту 
фінансів облдержадміні-
страції 

  

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

З метою інформуван-
ня про виконання про-
грами

ІІІ квартал 
 

Департамент соціального 
захисту населення обл-
держадміністрації

  

Про виконання Обласної комплексної 
програми соціальної підтримки учас-
ників АТО, операції Об’єднаних сил, 
членів їх сімей, сімей загиблих учас-
ників 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 інформуван-
ня про виконання про-
грами 

ІІІ квартал 
 

Департамент соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації 

  

Про виконання Обласної програми 
оздоровлення та відпочинку дітей на 
період до 2022 року

З метою інформуван-
ня про хід виконання 
програми

ІІІ квартал 
 

Департамент соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації
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1 2 3 4 
Звіт про виконання програми підви-
щення рівня безпеки дорожнього руху 
Хмельницької області на 2018-2020 роки 

З метою аналізу стану 
виконання вказаної 
програми 

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

  

Про затвердження обласної цільової 
соціальної програми розвитку фізичної 
культури і спорту на 2022-2027 роки 

З метою визначення 
пріоритетів розвитку 
фізичної культури і 
спортув області

IІІ квартал Клімов В.І. – начальник 
управління молоді та 
спорту облдержадмі-
ністрації 

  

Про затвердження обласної цільової 
соціальної програми “Молодь Хмель-
ниччини” на 2022-2027 роки 

З метою визначення 
пріоритетів молодіж-
ної політики в області 

IІІ квартал Клімов В.І. – начальник 
управління молоді та 
спорту облдержадмі-
ністрації 

  

Про проєкт обласного бюджету 
Хмельницької  області на 2022 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

ІV квартал Пенюшкевич С.А.- –
директор Департаменту 
фінансів облдержадміні-
страції 

  

Про Програму економічного та со-
ціального розвитку Хмельницької 
області на 2022 рік 

З метою визначення 
пріоритетів, завдань та 
заходів, що забезпечу-
ватимуть розвиток 
регіону у 2022 році

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

  

Звіт про виконання обласної програми 
заходів щодо вшанування подвигу 
учасників Революції Гідності, Антите-
рористичної операції та Операції 
об’єднаних сил в російсько-українській 
війні за незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України на 
2020-2021 роки 

З метою аналізу стану 
виконання вказаної 
програми 

IV квартал Дунаєвська І.М – 
начальник відділу місто-
будування та архітекту-
ри облдержадміністрації  

  

Звіт про виконання Регіональної про-
грами створення та ведення містобу-
дівного кадастру Хмельницької об-
ласті на 2020-2021 роки 

З метою аналізу стану 
виконання вказаної 
програми 

IV квартал Дунаєвська І.М – 
начальник відділу місто-
будування та архітекту-
ри облдержадміністрації

  

Звіт про виконання обласної програми 
розвитку архівної справи на 2018-
2021 роки 

3 метою аналізу 
виконання вказаної 
програми

ІV квартал Державний архів 
Хмельницької області 

  

Звіт про виконання обласної програми 
формування страхового фонду доку-
ментації на 2018-2021 роки 

3 метою аналізу 
виконання вказаної 
програми

ІV квартал Державний архів 
Хмельницької області 

  

Про обласну програму розвитку архів-
ної справи на 2022-2025 роки 

3 метою забезпечення 
розвитку архівної 
справи в області

ІV квартал Державний архів 
Хмельницької області 
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ІІ. Питання для внесення на розгляд засідань колегії 
обласної  державної адміністрації: 

І квартал 
Про стан освоєння коштів державного 
бюджету, передбачених на реалізацію 
інвестиційних проектів соціально-еко-
номічного розвитку регіонів та вико-
нання Програми Президента України 
“Велике будівництво” у Хмельниць-
кій області 

З метою контролю за 
ефективністю вико-
ристання коштів 

26 січня Бригадир В.І. –  
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-кому-
нального господарства 
облдержадміністрації 

  

Про стан будівництва, ремонту, утри-
мання доріг загального користування 
державного та місцевого значення на 
території Хмельницької області 
у 2020 році 

З метою аналізу стану 
галузі дорожнього 
господарства області 

26 січня Остапчук  В.В. –  
начальник управління 
інфраструктури 
облдержадміністрації 

Про підсумки соціально-економічно-
го розвитку області за 2020 рік та 
основні напрями роботи на 2021 рік 

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

23 лютого Бохонська О.В. –  
директор Департаменту 
економічного розвитку, 
курортів і туризму 
облдержадміністрації 

  

Звіт про виконання обласного бюджету 
на 2020 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

23 лютого Пенюшкевич С.А. – 
директор Департаменту 
фінансів облдержадміні-
страції 

  

Про стан фінансово-бюджетної 
дисципліни в області за 2020 рік 

Забезпечення закон-
ного, раціонального 
та ефективного витра-
чання бюджетних 
коштів, а також ін-
ших активів терито-
ріальних громад об-
ласті

23 лютого Марценюк А.А. – 
заступник начальника 
Західного офісу Держ-
аудитслужби 

  

Про стан виконавської дисципліни в 
обласній державній адміністрації у 
2020 році  

З метою виконання 
доручення Прем’єр – 
міністра України від 
02.07.2010 
№ 40056/0/1-10 

23 лютого Матковський Г.В. – 
начальник відділу 
контролю апарату 
облдержадміністрації 

  

Про внесення змін до обласного 
бюджету Хмельницької  області на 
2021 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

23 березня Пенюшкевич С.А. – 
директор Департаменту 
фінансів облдержадміні-
страції 

  

Про стан функціонування системи 
позашкільної освіти як складової 
ефективності освітнього процесу 

З метою аналізу стану 
функціонування 
позашкільної освіти 

23 березня Фасоля О.І. –  
директор Департаменту 
освіти і науки облдерж-
адміністрації
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Про підсумки роботи місцевих орга-
нів виконавчої влади та органів міс-
цевого самоврядування області з роз-
гляду звернень громадян у 2020 році 
та першочергові заходи щодо за без-
печення реалізації громадянами кон-
ституційного права на звернення у 
2021 році 

З метою аналізу робо-
ти органів місцевої вла-
ди з розгляду звернень 
громадян у 2020 році 
та визначення основ-
них заходів щодо під-
вищення ефективності 
цієї роботи у 2021 році 

23 березня Лопатовська Н.В. – 
начальник відділу робо-
ти із зверненнями гро-
мадян апарату облдерж-
адміністрації 

  

Про план роботи обласної державної 
адміністрації на ІІ квартал 2021 року 

З метою колектив-
ного обговорення та 
узгодження основ-
них напрямів діяль-
ності облдержадмі-
ністрації

23 березня Косяк  І.О. – начальник 
організаційного  відділу 
апарату облдержадмі-
ністрації 

  

ІІ квартал
Про підсумки проходження опалю-
вального сезону 2020/2021 року та  
організацію підготовки об’єктів жит-
лово-комунального господарства та 
соціальної сфери до роботи у зимовий 
період  2021/2022 року 

З метою підведення 
підсумків та аналізу 
стану проходження 
опалювального сезону 
2020/2021 р. та підго-
товки до опалювально-
го сезону 2021/2022 року

27 квітня Бригадир В.І. –  
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-кому-
нального господарства 
облдержадміністрації 

  

Про стан поводження з відходами у 
Хмельницькій області 

З метою впроваджен-
ня заходів щодо по-
кращення системи 
поводження з відхо-
дами в області

27 квітня Дзюблюк Т.В. – 
директор Департаменту 
природних ресурсів та 
екології облдержадмі-
ністрації 

  

Про стан готовності закладів оздоров-
лення та відпочинку дітей, місць масо-
вого відпочинку населення на водних 
об’єктах до сезону відпочинку 

З метою підготовки 
закладів оздоровлен-
ня та відпочинку ді-
тей, місць масового 
відпочинку населення 
на водних об’єктах до 
сезону відпочинку

25 травня Департамент соціаль-
ного захисту населення 
облдержадміністрації,  
Братко Е.П. –  
начальник ГУ ДСНС 
України в області 

  

Про забезпечення збереженості доку-
ментів, створених в органах виконав-
чої влади і місцевого самоврядування 
Хмельницької області 

3 метою забезпечення 
збереженості доку-
ментів, створених в 
органах виконавчої 
влади та місцевого 
самоврядування 
Хмельницької області

25 травня Державний архів 
Хмельницької області 
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Про стан дотримання свободи слова в 
області 

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

25 травня Михайлова І.Г. – 
директор Департаменту 
інформаційної діяль-
ності, культури, націо-
нальностей та релігій 
облдержадміністрації

  

Про організацію та діяльність закладів 
охорони здоров’я області в умовах 
пандемії гострої респіраторної хво-
роби COVID – 19, спричиненої коро-
навірусом  SARS-CoV-2  

Надання якісної та 
доступної медичної 
допомоги населенню, 
зниження рівнів за-
хворюваності та 
смертності серед 
населення області від 
гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, 
спричиненої корона-
вірусом  SARS-CoV-2

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

  

Про стан виконання постанови Кабі-
нету Міністрів України  від 16 березня 
2017 р. № 148 “Деякі питання здій-
нення патронату над дитиною” 

З метою впроваджен-
ня послуги патронату 
над дитиною 

22 червня Власюк Т.М. – 
директор обласного 
центру соціальних 
служб 

  

Про план роботи обласної державної 
адміністрації на ІІІ квартал 2021 року 

З метою колектив-
ного обговорення та 
узгодження основ-
них напрямів діяль-
ності облдержадмі-
ністрації

22 червня Косяк І.О. – начальник 
організаційного відділу 
апарату облдержадміні-
страції 

  

ІІІ квартал
Про підсумки соціально-економічного 
розвитку області за І  півріччя 2021 року 

З метою аналізу стану 
соціально-економіч-
ного розвитку області, 
визначення найбільш 
актуальних питань

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

  

Про екологічний стан поверхневих 
водних об’єктів Хмельницької області 

З метою охорони та 
збереження навко-
лишнього природного 
середовища 

27 липня Дзюблюк Т.В. – 
директор Департаменту 
природних ресурсів та 
екології облдержадміні-
страції 

  

Про стан виконання завдань по 
підготовці житлово-комунального 
господарства та соціальної сфери 
області до роботи в зимовий період 
2021/2022 року 

З метою забезпечення 
усунення недоліків та 
належної  підготовки 
підприємств галузі до 
роботи в осінньо-
зимовий період 
2021/2022 років

25 серпня  Бригадир В.І. –  
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-кому-
нального господарства 
облдержадміністрації 
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Про стан фінансово-бюджетної 
дисципліни в області за перше 
півріччя 2021 року 

Забезпечення закон-
ного, раціонального 
та ефективного витра-
чання бюджетних 
коштів, а також ін-
ших активів територі-
альних громад об-
ласті

25 серпня Марценюк А.А.– 
заступник начальника 
Західного офісу Держ-
аудитслужби 

  

Про стан підготовки закладів освіти 
Хмельницької області до 2021/2022 нав-
чального року  

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

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

  

Про внесення змін до обласного 
бюджету Хмельницької  області 
на 2021 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

28 вересня Пенюшкевич С.А. –
директор Департаменту 
фінансів облдержадміні-
страції 

  

Про план роботи обласної державної 
адміністрації на ІV квартал 2021року 

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

28 вересня Косяк І.О. –  
начальник організацій-
ного відділ апарату обл-
держадміністрації 

  

ІV квартал
Про стан та перспективи розвитку 
промисловості та агропромислового 
комплексу Хмельницької області  

З метою розвитку 
промисловості та 
агропромислового 
комплексу Хмель-
ницької області  

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

  

Про концепцію розвитку та впорядку-
вання мережі територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду 

З метою охорони та 
збереження навко-
лишнього природ-
ного середовища 

26 жовтня Дзюблюк Т.В. – 
директор Департаменту 
природних ресурсів та 
екології облдержадміні-
страції 

  

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

З метою контролю за 
ефективністю вико-
ристання бюджетних 
коштів 

26 жовтня Бригадир В.І. –  
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-кому-
нального господарства 
облдержадміністрації 
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Про стан погашення заборгованості, 
підвищення рівня заробітної плати та 
легалізації трудових відносин в 
області 

З метою аналізу про-
веденої роботи з пи-
тань погашення забор-
гованості із заробітної 
плати, підвищення її 
рівня та легалізації 
трудових відносин

23 листопада Департамент соціаль-
ного захисту населення 
облдержадміністрації 

  

Про стан забезпечення пріоритетного 
права дитини на сімейне виховання, 
розвитку сімейних форм виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування (усиновлення, 
опіка та піклування, прийомні сім’ї та 
дитячі будинки сімейного типу) 

З метою виконання 
чинного законодавст-
ва щодо забезпечення 
реалізації прав дітей в 
Україні на виховання 
в сім’ї 

23 листопада Магур Н. І. –  
начальник служби у 
справах дітей облдерж-
адміністрації 

  

Про стан формування оптимальної 
мережі закладів загальної середньої 
освіти для забезпечення надання якіс-
них освітніх послуг

З метою аналізу мере-
жі закладів загальної 
середньої освіти 

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

  

Про стан дотримання свободи слова в 
області 

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

23 листопада Михайлова І.Г. –  
директор Департаменту 
інформаційної діяль-
ності, культури, націо-
нальностей та релігій 
облдержадміністрації

  

Про проєкт обласного бюджету 
Хмельницької  області на 2022  рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

28 грудня Пенюшкевич С.А. – 
директор Департаменту 
фінансів облдержадмі-
ністрації 

  

Про плани роботи обласної дер-
жавної адміністрації на 2022 рік 
та І квартал 2022 року 

З метою колектив-
ного обговорення та 
узгодження основ-
них напрямів діяль-
ності облдержадмі-
ністрації

28 грудня Косяк І.О. –  
начальник організацій-
ного відділу апарату обл-
держадміністрації 

  

ІІІ. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування: 

Участь заступників голови, керів-
ника апарату, керівників структур-
них підрозділів облдержадміністра-
ції у роботі сесій, депутатських ко-
місій обласної ради

На виконання законів 
України “Про місцеві 
державні адміністрації”, 
“Про місцеве самовря-
дування в Україні”

Протягом 
року 

Заступники голови, 
керівник апарату, 
керівники структур-
них підрозділів обл-
держадміністрації

  

Проведення спільних організацій-
но-масових заходів, визначених у 
VІІ розділі плану роботи облдерж-
адміністрації 

З метою забезпечення 
виконання спільних 
планів проведення 
заходів 

Протягом 
року 

Заступники голови, 
керівник апарату, 
керівники структур-
них підрозділів обл-
держадміністрації
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Організація контролю за своєчасніс-
тю розгляду запитів депутатів облас-
ної ради до голови, його заступників 

На виконання ст.22 
Закону України “Про 
статус депутатів 
місцевих рад”

Протягом 
року 

Відділ контролю апа-
рату облдержадміні-
страції 

  

Організація контролю за здійснен-
ням органами місцевого самовря-
дування делегованих повноважень 
органів виконавчої влади 

На виконання поста-
нови Кабінету Мініст-
рів України від 
09.03.1999 року № 339 
“Про затвердження 
Порядку контролю за 
здійсненням органами 
місцевого самовряду-
вання делегованих 
повноважень органів 
виконавчої влади”

Протягом 
року 

Організаційний від-
діл апарату обл-
держадміністрації 

  

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

Визначаються квартальними планами роботи обласної державної 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, визначається кварталь-
ними планами роботи обласної 
державної адміністрації 

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

Протягом 
року 

Керівники структур-
них підрозділів обл-
держадміністрації та 
її апарату 

 
 
 

   

VІ. Надання методичної і практичної допомоги райдержадміністраціям, 
структурним підрозділам облдержадміністрації та органам місцевого 

самоврядування 
Заходи щодо надання методичної 
і практичної допомоги райдерж-
адміністраціям та органам місце-
вого самоврядування визначають-
ся квартальними планами роботи 
обласної державної адміністрації 

З метою удосконален-
ня роботи райдерж-
адміністрацій, органів 
місцевого самовряду-
вання 

Протягом 
кварталу 

Заступники голови, 
керівник апарату, 
керівники структур-
них підрозділів обл-
держадміністрації та 
її апарату

  

VІІ. Організаційно-масові заходи 

7.1. Організація в області заходів, пов’язаних з відзначенням державних, 
професійних, релігійних, інших свят та пам’ятних дат: 

Визначаються квартальними планами роботи облдержадміністрації. 
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7.2. Засідання колегій структурних підрозділів облдержадміністрації, ко-
місій, координаційних комітетів, робочих груп, інших дорадчих органів: 

Визначаються квартальними планами роботи облдержадміністрації 

7.3. Інші організаційно-масові заходи (з нагоди визначних подій, акції, 
фестивалі, конкурси, виставки, цикли телепередач, прямі теле- та радіоефіри, 
пресконференції, брифінги тощо): 

Визначаються квартальними планами роботи облдержадміністрації 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 


