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З А Х О Д И 
щодо надання методичної та практичної допомоги  

райдержадміністраціям та органам місцевого самоврядування 
 

 

1. Надання методичної та практичної допомоги: 

райдержадміністраціям та органам місцевого самоврядування в області по 
здійсненню їх повноважень (за окремим графіком) 

Протягом кварталу 

Структурні підрозділи облдержадміністрації 
та її апарату  

райдержадміністраціям, структурним підрозділам облдержадміністрації з 
питань організації роботи з паперовими та електронними документами, до-
кументами для службового користування  

Протягом кварталу 

Загальний відділ апарату облдержадміністрації 

райдержадміністраціям та органам місцевого самоврядування з питань 
доступу до публічної інформації 

Протягом кварталу 

Сектор забезпечення доступу до публічної 
інформації апарату облдержадміністрації     

надання організаційного супроводу закладам професійно-технічної освіти 
з проведення  атестаційної експертизи професій 

Протягом кварталу 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

консультації сільськогосподарським товаровиробникам та органам місце-
вого самоврядування з питань створення сімейних ферм, сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів; 

науково-методичних рекомендацій сільськогосподарським та промисло-
вим товаровиробникам різних форм власності щодо ефективного господа-
рювання та розвитку бізнесу 

Протягом кварталу 

Департамент розвитку промисловості та агро-
промислового комплексу облдержадміністрації 
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відділу з охорони культурної спадщини Кам’янець-Подільської міської 
ради з питань дотримання законодавства у галузі охорони культурної спадщини 

Лютий 

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

центру соціально-психологічної реабілітації дітей “Подолянчик” з питань 
соціально-правового захисту та організації профілактичної і корекційно-вихов-
ної роботи 

Березень 

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

органам управління освітою з питань щодо імплементації Закону України 
“Про повну загальну середню освіту” 

Березень 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

2. Проведення семінарів, нарад: 

нарада з працівниками місцевих органів управління освітою та закладів 
освіти з питань бронювання військовозобов’язаних осіб   

Протягом кварталу  

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

підвищення кваліфікації спеціалістів районних, міських, селищних цент-
рів соціальних служб, фахівців із соціальної роботи комунальних закладів 
об’єднаних територіальних громад: “Особливості надання соціальних послуг у 
сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах”; 

підвищення кваліфікації прийомних батьків, батьків-вихователів дитячих 
будинків сімейного типу, які функціонують більше 2-х років; 

навчання для кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікунів, 
піклувальників, усиновителів; 

нарада з директорами районних, міських, селищних центрів соціальних 
служб, закладів соціального обслуговування, відповідальних за проведення со-
ціальної роботи комунальних закладів об’єднаних територіальних громад: “Про 
підсумки роботи з надання соціальних послуг у 2020 році, завдання на 2021 рік” 

Протягом кварталу  

Обласний центр соціальних служб  

нарада з керівниками цивільного захисту міст та районів області, облас-
них спеціалізованих служб цивільного захисту, структурних підрозділів з пи-
тань цивільного захисту населення райдержадміністрацій та органів місцевого 
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самоврядування з підведення підсумків роботи у 2020 році та визначення 
завдань на 2021 рік  

Січень 

Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

нарада з керівниками структурних підрозділів з питань освіти на тему: “Про 
стан організації інклюзивного навчання в закладах освіти Хмельницької області” 

Лютий 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

обласний семінар викладачів мистецьких шкіл по класу струнно-смич-
кових інструментів “Упровадження новаторських форм і методів роботи у кла-
сах струнно-смичкових інструментів мистецьких шкіл”; 

обласний семінар викладачів мистецьких шкіл області по класу бандури 
“Новітні методи та прийоми роботи з учнями у класі бандури мистецьких шкіл” 

Лютий 

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

семінар з керівниками структурних підрозділів з питань освіти на тему: 
“Створення умов для забезпечення прав та інтересів дітей в органах місцевого 
самоврядування у процесі деінституалізації та впровадження інклюзивного 
навчання” 

Березень 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

обласний семінар викладачів відділів, класів хореографії мистецьких шкіл 
“Роль і функції керівника хореографічного колективу в мистецькій школі” 

Березень 

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

короткостроковий тематичний семінар з питань організації роботи з 
документами для керівників діловодних служб облдаржадміністрації 

Березень 

Загальний відділ апарату облдержадміні-
страції 

 


