
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
24.06.2021 № 585/2021-р

 
 

ПЛАН РОБОТИ 
Хмельницької обласної державної адміністрації 

на ІІІ квартал 2021року 

 

Зміст заходу 
Обґрунтування 

необхідності 
здійснення заходу 

Термін 
виконання 

Відповідальні 
виконавці 

1 2 3 4 

І. Питання для внесення на розгляд сесії обласної ради: 

Про виконання Плану заходів з 
реалізації Стратегії регіонального 
розвитку Хмельницької області на 
2018-2020 роки 

З метою аналізу стану 
виконання у 2020 році 
вказаної програми 

ІІІ квартал Бохонська О.В. –  
директор Департаменту 
економічного розвитку 
облдержадміністрації

  

Про внесення змін до обласного 
бюджету Хмельницької  області на 
2021 рік       

Вимога Бюджетного 
кодексу України 

ІІІ квартал Пенюшкевич С.А. – 
директор Департаменту 
фінансів облдержадмі-
ністрації

  

Про прогноз обласного бюджету 
Хмельницької області і на 2022- 
2024 роки       

Вимога Бюджетного 
кодексу України 

ІІІ квартал Пенюшкевич С.А. – 
директор Департаменту 
фінансів облдержадмі-
ністрації

  

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

З метою інформування 
про виконання про-
грами 

ІІІ квартал Ковальчук І.І. –  
директор Департаменту 
соціального захисту на-
селення облдержадміні-
страції 

  

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 інформування 
про виконання про-
грами 

ІІІ квартал Ковальчук І.І. –  
директор Департаменту 
соціального захисту на-
селення облдержадміні-
страції 

  

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

З метою інформування 
про виконання про-
грами 

ІІІ квартал Ковальчук І.І. –  
директор Департаменту 
соціального захисту на-
селення облдержадміні-
страції 
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1 2 3 4 
Про виконання Обласної програми 
оздоровлення та відпочинку дітей на 
період до 2022 року 

З метою інформування 
про хід виконання про-
грами 

ІІІ квартал Ковальчук І.І. –  
директор Департаменту 
соціального захисту на-
селення облдержадміні-
страції 

  

Звіт про виконання програми під-
вищення рівня безпеки дорожнього 
руху Хмельницької області на 
2018-2020 роки 

З метою аналізу вико-
нання вказаної про-
грами 

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

  

Про Програму підвищення рівня без-
пеки дорожнього руху Хмельницької 
області на 2021-2023 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 вжиття додат-
кових заходів, спрямо-
ваних на розвиток фі-
зичної культури і спор-
ту в області

IІІ квартал Лошанюк О.В. – 
директор Департаменту 
освіти, науки, молоді та 
спорту облдержадміні-
страції 

  

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

Про підсумки соціально-економічного 
розвитку області за перше  півріччя 
2021 року 

З метою аналізу стану 
соціально-економіч-
ного розвитку області. 

27липня Бохонська О.В. –  
директор Департаменту 
економічного розвитку 
облдержадміністрації

  

Про екологічний стан поверхневих 
водних об’єктів Хмельницької області 

З метою охорони та 
збереження навко-
лишнього природного 
середовища

27 липня Департамент природ-
них ресурсів та екології 
облдержадміністрації 

  

Про стан виконання завдань з підго-
товки житлово-комунального госпо-
дарства та соціальної сфери області до 
роботи в зимовий період  2021/2022 року 

З метою забезпечення  
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

  

Про прогноз обласного бюджету 
Хмельницької області на 2022-
2024 роки 

Вимога Бюджетного 
кодексу України 

25 серпня Пенюшкевич С.А. – 
директор Департаменту 
фінансів облдержадмі-
ністрації

  

Про стан фінансово-бюджетної 
дисципліни в області за перше 
півріччя 2021 року 

З метою забезпечення 
законного, раціональ-
ного та ефективного 
витрачання бюджет-
них коштів, а також 
інших активів терито-
ріальних громад об-
ласті

25 серпня Марценюк А.А.– 
заступник начальника 
Західного офісу Держ-
аудитслужби 
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1 2 3 4 
Про стан підготовки закладів освіти 
Хмельницької області до 2021/2022 нав-
чального року  

З метою аналізу стану 
готовності матеріаль-
но-технічної бази за-
кладів освіти до ново-
го навчального року

25 серпня Лошанюк О.В. – 
директор Департаменту 
освіти, науки, молоді та 
спорту облдержадмі-
ністрації

  

Про внесення змін до обласного 
бюджету Хмельницької  області на 
2021 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

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

  

Про стан надання соціальних послуг у 
територіальних громадах області 

З метою аналізу якості 
надання соціальних 
послуг 

28 вересня Ковальчук І.І. – 
директор Департаменту 
соціального захисту на-
селення 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 
організаційного відділу 
апарату 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 
підрозділів облдерж-
адміністрації

  

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

З метою забезпечення 
виконання спільних 
планів проведення 
заходів 

Протягом 
кварталу 

Заступники  голови, 
керівник апарату, керів-
ники структурних під-
розділів облдержадмі-
ністрації

  

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 депутатів 
місцевих рад” 

Протягом 
кварталу 

Відділ контролю апа-
рату облдержадміні-
страції 

  

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

Виконання вимог по-
станови Кабінету 
Міністрів України від 
09.03.1999 року № 339 
“Про затвердження 
Порядку контролю за 
здійсненням органами 
місцевого самовряду-
вання делегованих 
повноважень органів 
виконавчої влади” 

Протягом 
кварталу 

Організаційний відділ 
апарату облдержадмі-
ністрації 
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1 2 3 4 

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

облдержадміністрації: 

Про стан шефської допомоги війсь-
ковим частинам Збройних Сил 
України, Національної гвардії 
України та Державної прикордон-
ної служби України 

Указ Президента Украї-
ни від 11 лютого 
2016 року № 44/2016 
“Про шефську допо-
могу військовим час-
тинам Збройних Сил 
України, Національ-
ної гвардії України та 
Державної прикор-
донної служби 
України”

Протягом 
кварталу 

Мартинюк В.М. – 
начальник відділу 
взаємодії з правоохо-
ронними органами та 
оборонної роботи апа-
рату облдержадміні-
страції 

  

Про стан виконання заходів з підго-
товки об’єктів житлово-комуналь-
ного господарства області до ро-
боти в опалювальний період 
2021/2022 років 

З метою вжиття захо-
дів для забезпечення 
своєчасного початку 
опалювального 
періоду в області 

Протягом 
кварталу 

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

  

Про стан фінансування державних 
програм будівництва житла 

З метою аналізу ви-
користання держав-
них коштів, на вико-
нання листа Мінре-
гіону від 27.02.2020 
№ 7/19.6/3473-20 

Протягом 
кварталу 

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

  

Про використання коштів субвенції 
з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів, 
спрямованих на розвиток системи 
охорони здоров’я у сільській 
місцевості  

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
06.12.2017 № 983 
“Деякі питання 
надання субвенції з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам 
на здійснення захо-
дів, спрямованих на 
розвиток системи 
охорони здоров’я у 
сільській місцевості”

Протягом 
кварталу 

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

  

Про результати моніторингу вико-
нання плану регіонального/державно-
го замовлення на підготовку робітни-
чих кадрів та фахівців у закладах про-
фесійної (професійно-технічної) 
освіти та фахової передвищої, вищої 
освіти на 2021 рік

З метою аналізу вико-
нання плану регіональ-
ного/ державного за-
мовлення 

Протягом 
кварталу 

Лошанюк О.В. – 
директор Департаменту 
освіти, науки , молоді та 
спорту облдержадмі-
ністрації 
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1 2 3 4 
Про результати перевірки роботи 
консультаційних пунктів при керую-
чих компаніях з обслуговування жит-
лового фонду селищних та сільських 
рад територіальних громад Кам’я-
нець-Подільського та Шепетівського 
районів 

Згідно з планом 
основних заходів 
цивільного захисту 
області на 2021 рік 

Протягом 
кварталу 

Панасюк В.М. – 
начальник управління з 
питань цивільного 
захисту населення 
облдержадміністрації 

  

Про стан реалізації інвестиційних 
програм та проєктів регіонального 
розвитку, що фінансуються за раху-
нок коштів ДФРР у 2021 році 

Розпорядження Кабі-
нету Міністрів Украї-
ни від 12.04.2021 
№ 297-р “Про інвес-
тиційні програми і 
проєкти регіонально-
го розвитку, що мо-
жуть реалізовуватися 
у 2021 році за рахунок 
коштів державного 
фонду регіонального 
розвитку”

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

  

Про стан реалізації заходів, на які у 
2021 році пропонується спрямувати 
кошти субвенції з державного бюд-
жету місцевим бюджетам на здійс-
нення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих 
територій 

Розпорядження Кабі-
нету Міністрів України 
від 19.05.2021 № 468-р 
“Деякі питання розпо-
ділу у 2021 році субвен-
ції з державного бюд-
жету місцевим бюдже-
там на здійснення за-
ходів щодо соціально-
економічного розвитку 
окремих територій”

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

  

Про стан реалізації проєктів та захо-
дів, які у 2021 році реалізуються за 
кошти субвенції з державного бюд-
жету місцевим бюджетам на фінан-
сування заходів соціально-еконо-
мічної компенсації ризику насе-
лення, яке проживає на території 
зони спостереження Хмельницької 
атомної електростанції 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
15.02.2012 № 91 “Про 
затвердження Поряд-
ку та умов надання 
субвенції з держав-
ного бюджету місце-
вим бюджетам на фі-
нансування заходів 
соціально-економіч-
ної компенсації ризи-
ку населення, яке про-
живає на території 
зони спостереження”

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

  



 6
 

1 2 3 4 
Про укладення договорів з підряд-
ними організаціями, обсяги вико-
нання робіт з поточного середнього 
ремонту та використання коштів 
субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетом на фінансове 
забезпечення будівництва, рекон-
струкції, ремонту й утримання авто-
мобільних доріг загального корис-
тування місцевого значення, вулиць 
і доріг комунальної власності у 
населених пунктах області 

З метою аналізу стану 
виконання вказаних 
робіт 

Щомісяця Остапчук В.В. –  
начальник управління 
інфраструктури обл-
держадміністрації 

  

Про виконання ремонтно-будівель-
них робіт на автомобільних дорогах 
загального користування держав-
ного значення, а також робіт, які 
фінансуються за рахунок субвенції 
з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансове забезпечен-
ня будівництва, реконструкції, ре-
монту й утримання автомобільних 
доріг загального користування міс-
цевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених 
пунктах   

З метою аналізу стану 
виконання вказаних 
робіт та на виконання 
доручення Кабінету 
Міністрів України від 
11.03.2021 
№ 3659/0/1-21 

Протягом 
кварталу 

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

  

Про стан виконавської дисципліни 
у відділах апарату та структурних 
підрозділах облдержадміністрації у 
ІІ кварталі 2021 року 

З метою підвищення 
виконавської дисцип-
ліни серед працівни-
ків апарату облдерж-
адміністрації та її 
структурних підроз-
ділів

Липень Матковський Г.В. – 
начальник відділу 
контролю апарату 
облдержадміністрації 

  

Про хід виконання окремих рішень 
Ради національної безпеки і оборо-
ни України, введених в дію указами 
Президента України 

З метою аналізу вико-
нання окремих рі-
шень РНБО України, 
введених в дію указа-
ми Президента 
України

Липень Матковський Г.В. – 
начальник відділу 
контролю апарату 
облдержадміністрації 

  

Про підготовку до командно-штаб-
ного навчання з органами управ-
ління та силами цивільного захисту 
Полонської міської ради 

Згідно з планом ос-
новних заходів ци-
вільного захисту тери-
торіальної підсистеми 
ЄДС ЦЗ на 2021 рік

Липень  Панасюк В.М. – 
начальник управління 
з питань цивільного 
захисту населення обл-
держадміністрації

  

Про результати штабних тренувань 
з органами управління цивільного 
захисту Городоцької міської ради 

Згідно з планом ос-
новних заходів ци-
вільного захисту тери-
торіальної підсистеми 
ЄДС ЦЗ на 2021 рік

Липень  Панасюк В.М. – 
начальник управління 
з питань цивільного 
захисту населення обл-
держадміністрації
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1 2 3 4 
Про виконання райдержадміністра-
ціями і виконавчими комітетами 
міських (міст обласного значення) рад 
Закону України “Про Державний 
реєстр виборців” та постанов Цент-
ральної виборчої комісії щодо функ-
ціонування автоматизованої інформа-
ційно-телекомунікаційної системи  
“Державний реєстр виборців” 

З метою забезпечення 
ефективної роботи від-
ділів ведення Держав-
ного реєстру виборців 

Липень Лопатюк О.В. – 
начальник відділу адмі-
ністрування Держав-
ного реєстру виборців 
апарату облдержадмі-
ністрації  

  

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

З метою виконання 
основних організацій-
них заходів з підготов-
ки та проведення поза-
чергових, проміжних 
та повторних місцевих 
виборів 

Липень Лопатюк О.В. – 
начальник відділу адмі-
ністрування Держав-
ного реєстру виборців 
апарату облдержадмі-
ністрації 

  

Про організацію роботи регіональ-
ного оперативного штабу “Вступна 
кампанія 2021 року” 

З метою належної 
організації проведення 
вступної кампанії 
2021 року 

Липень 
Серпень 

Лошанюк О.В. – 
директор Департаменту 
освіти, науки, молоді та 
спорту облдержадміні-
страції 

  

Про хід вступної кампанії до закладів 
фахової передвищої, вищої та профе-
сійної (професійно-технічної) освіти 

З метою аналізу стану 
проведення вступної 
кампанії та узагальнен-
ня оперативних даних 
про прийом до закладів 
освіти

Липень 
Серпень 

Лошанюк О.В. – 
директор Департаменту 
освіти, науки, молоді та 
спорту облдержадміні-
страції 

  

Про участь у комплексній перевірці та 
оцінці діяльності Славутської міської 
ради щодо виконання вимог законів 
та інших нормативно-правових актів з 
питань техногенної та пожежної без-
пеки, цивільного захисту 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільного 
захисту територіальної 
підсистеми ЄДС ЦЗ на 
2021 рік 

Серпень Панасюк В.М. – 
начальник управління 
з питань цивільного 
захисту населення  
облдержадміністрації 

  

Про результати спеціального трену-
вання обласної спеціалізованої служ-
би цивільного захисту матеріального 
забезпечення 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільного 
захисту територіальної 
підсистеми ЄДС ЦЗ на 
2021 рік

Серпень Панасюк В.М. – 
начальник управління 
з питань цивільного 
захисту населення  
облдержадміністрації

  

Про участь у комплексній перевірці та 
оцінці діяльності Шепетівської рай-
держадміністрації щодо виконання 
вимог законів та інших нормативно-
правових актів з питань техногенної 
та пожежної безпеки, цивільного 
захисту 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільного 
захисту територіальної 
підсистеми ЄДС ЦЗ на 
2021 рік 

Вересень  Панасюк В.М. – 
начальник управління 
з питань цивільного 
захисту населення  
облдержадміністрації 
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1 2 3 4 
Про результати командно-штабного 
навчання з органами управління та 
силами цивільного захисту   
Кам’янець-Подільського району 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільного 
захисту територіальної 
підсистеми ЄДС ЦЗ на 
2021 рік

Вересень  Панасюк В.М. – 
начальник управління 
з питань цивільного 
захисту населення обл-
держадміністрації

  

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 підрозді-
лів облдержадмі-
ністрації та її апа-
рату 

VІ. Надання методичної і практичної допомоги 
райдержадміністраціям та виконавчим комітетам 

міських (міст обласного значення) рад 
Заходи щодо надання методичної і 
практичної допомоги райдерж-
адміністраціям та виконавчим ко-
мітетам міських (міст обласного 
значення) 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, керівники 
структурних 
підрозділів 
облдержадміні-
страції та її апарату 
 

   

 

VІІ. Організаційно-масові заходи 
 

7.1. Організація в області заходів з нагоди: 

ЛИПЕНЬ 

Дня архітектури України (01) 
Дня Національної поліції України (04) 
Дня працівника природно-заповідної справи (07) 
Дня родини (08) 
Дня рибалки (11) 
Дня прийняття Верховною Радою УРСР Декларації про державний 

суверенітет України (16) 
Дня бухгалтера (16) 
Дня зубного техніка (25) 
Дня працівників торгівлі (25) 
Дня хрещення Київської Русі-України (28) 
Всесвітнього дня боротьби з гепатитом (28) 
Дня Сил спеціальних операцій Збройних Сил України (29) 
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СЕРПЕНЬ 

Всесвітнього тижня грудного вигодовування (1-7) 
Дня Повітряних сил Збройних Сил України (4) 
Міжнародного дня офтальмології (8) 
Дня будівельника (8) 
Дня працівників ветеринарної медицини (8) 
Міжнародного дня молоді (12) 
Дня пасічника України (19)   
Всесвітнього дня гуманітарної допомоги (19) 
Міжнародного дня безпритульних тварин (21) 
Всесвітнього дня мозку (22) 
Дня Державного Прапора України (23) 
Дня незалежності України (24) 

ВЕРЕСЕНЬ 

Дня знань (01) 
Дня нотаріату (02)  
Дня підприємця (05) 
Дня українського кіно (13) 
Всесвітнього дня надання першої медичної допомоги (11) 
Дня фізичної культури і спорту (11) 
Дня комп’ютерника і програміста (13) 
Всесвітнього дня боротьби з лімфомами (15) 
Міжнародного дня захисту озонового шару (16) 
Дня рятівника (17) 
Дня фармацевтичного працівника (18) 
Дня винахідника і раціоналізатора (18)    
Дня працівника лісу (19)  
Міжнародного дня поширення інформації про хворобу Альцгеймера (21) 
Дня партизанської слави (22) 
Дня без автомобілів (22) 
84-ї річниці утворення Хмельницької області (25) 
Дня машинобудівника (26) 
Міжнародного дня глухих (26) 
Всеукраїнського дня дошкілля (26) 

Дня туризму (27) 
Всесвітнього дня серця (29) 
Дня отоларинголога (29) 
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Міжнародного дня перекладача (30) 
Всеукраїнського дня бібліотек (30) 

Дня усиновлення (30) 
 

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 заробітної 

плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; 
обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та 

зайнятості населення;  
комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорно-

бильської катастрофи; 
робочої групи з питань гуманітарної допомоги при облдержадміністрації; 
координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного роз-

витку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми 
Протягом кварталу 

Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації

 
робочої групи зі сприяння належній організації роботи щодо завершення 

добудови проблемних об'єктів житлового будівництва 
Протягом кварталу 

Департамент розвитку громад, будівництва 
та житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації

 
організаційного комітету з підготовки та відзначення в області 30-ї річ-

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

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

Хмельницької обласної кінокомісії при облдержадміністрації 

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 

Департамент освіти, науки, молоді та 
спорту облдержадміністрації 

 
координаційної ради з безпеки дорожнього руху при обласній державній 

адміністрації; 
обласного конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів з 

визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських маршру-
тах загального користування, які не виходять за межі області 

Протягом кварталу 

Управління інфраструктури облдержадмі-
ністрації

 
архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування та архітектури 

облдержадміністрації; 
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 державної 

влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій області до 
Національного архівного фонду України 

Протягом кварталу
Державний архів області 

 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуа-

цій облдержадміністрації 
Липень
Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 
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7.3. Інші заходи: 

заходи інформаційно-роз’яснювального характеру з актуальних питань 
життєдіяльності області 

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

 
інформаційно-роз’яснювальні виїзні прийоми громадян у населених 

пунктах, тематичні зустрічі з трудовими колективами підприємств, організацій, 
установ та жителями населених пунктів області за місцем проживання, 
висвітлення роз’яснювальних матеріалів з питань пенсійного законодавства 
у засобах масової інформації 

Протягом кварталу
Головне управління Пенсійного фонду 
України в області

 
форум освітян Хмельниччини 

Протягом кварталу
Департамент освіти, науки, молоді та 
спорту облдержадміністрації 

 
обласні спортивні змагання, підготовка та участь спортсменів у спортив-

них заходах всеукраїнського рівня 

Протягом кварталу

Департамент освіти, науки, молоді та 
спорту облдержадміністрації 

 
брифінги за участю керівництва обласної державної адміністрації сто-

совно небезпеки поширення коронавірусної інфекції 
Протягом кварталу
Департамент інформаційної діяльності, куль-
тури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації

 
Всеукраїнський етнофестиваль “Купала в Самчиках” у рамках VІІ Всеук-

раїнського етнофестивалю “Болохівські гостини”; 
фестиваль “Чумацький шлях”, присвячений археологу та барду Олек-

сандру Авагяну (Державний історико-культурний заповідник “Межибіж”); 
фестиваль середньовічної культури “Епоха героїв” (Державний історико-

культурний заповідник “Межибіж”); 
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школа професійного розвитку “Ідеї. Практика. Досвід” для працівників 
сільських бібліотек, що обслуговують дітей у територіальних громадах 

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

 
табори “Форпост” та “Юний патріот”, спрямовані на збільшення чисель-

ності молоді, готової до виконання обов’язку із захисту та територіальної 
цілісності України 

Липень

Департамент освіти, науки, молоді та 
спорту облдержадміністрації 

 
виставка робіт архітекторів області з нагоди відзначення Дня архітектури 

України 
Липень
Відділ містобудування та архітектури обл-
держадміністрації

 
експонування виставок архівних документів: 
“З історії органів поліції Подільської губернії, кінця XІХ – початку 

XХ століття” 
Липень
Державний архів області 

 
організація оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей вихованців і рідних дітей дитячих будинків сімейного типу та 
прийомних і рідних дітей прийомних сімей, вихованців центрів соціально-
психологічної реабілітації дітей “Щасливе дитинство” та “Подолянчик” 

Липень, серпень
Служба у справах дітей облдержадміні-
страції

 
історична реконструкція шляхетських маєткових балів ХVІІІ-XІХ ст. “Гос-

тини у маєтку Чечеля” (Державний історико-культурний заповідник “Самчики”); 
мультмедійний проєкт до 30-річчя незалежності України “Історичний 

марафон. Портрет Незалежності“; 
Х Всеукраїнська школа майстерності для творчих людей з особливими 

потребами; 
урочисті заходи з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України; 
урочисті заходи з нагоди відзначення 30- ї річниці  незалежності України 

Серпень
Департамент інформаційної діяльності, куль-
тури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації
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експонування виставок архівних документів “Незалежності України – 30” 
та “Україна понад усе…”, Навчальні заклади освіти Поділля (кінця XІХ – 
початку XХ століття)” 

Серпень, вересень
Державний архів області 

 
урочисті заходи з нагоди відзначення Дня партизанської слави; 
урочисті заходи до Всеукраїнського дня бібліотек; 
ХІІІ обласний форум бібліотекарів Хмельниччини;  
Всеукраїнська науково-практична конференція “Музей як місце діалогу”; 
обласний огляд-презентація елементів нематеріальної культурної спад-

щини “Скарби народу” 
виставка графічних творів Олександра Дубовика ( м. Київ); 

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

 
обласний фестиваль “Молодь обирає здоров’я” 

Вересень

Департамент освіти, науки, молоді та 
спорту облдержадміністрації 

 
обласна агропромислова виставка “Агро Поділля – 2021” 

Вересень
Департамент розвитку промисловості та 
агропромислового комплексу облдерж-
адміністрації

 
заходи до Дня усиновлення для громадян, які виховують дітей-сиріт у 

сімейних формах влаштування 
Вересень
Служба у справах дітей облдержадміні-
страції

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


