Додаток 2
до плану роботи обласної державної
адміністрації на ІІІ квартал 2021 року
(Розділ VІ)

ЗАХОДИ
щодо надання методичної та практичної допомоги
райдержадміністраціям, виконавчим комітетам
міських (міст обласного значення) рад
1. Надання методичної та практичної допомоги:
райдержадміністраціям та органам місцевого самоврядування області
щодо здійснення 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, документами для службового користування
Протягом кварталу
Загальний відділ апарату облдержадміністрації

райдержадміністраціям та виконавчим комітетам місцевих рад області
щодо взаємодії з правоохоронними органами та з питань оборонної роботи (за
окремим графіком)
Протягом кварталу
Відділ взаємодії з правоохоронними органами та
оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Шепетівській райдержадміністрації з питань правового забезпечення
Протягом кварталу
Юридичний
відділ
адміністрації

апарату

облдерж-

структурним підрозділам облдержадміністрації щодо організації роботи зі
зверненнями громадян
Протягом кварталу
Відділ роботи із зверненнями громадян апарату
облдержадміністрації

райдержадміністраціям та виконавчим органам місцевих рад області з
питань доступу до публічної інформації
Протягом кварталу
Сектор забезпечення доступу до публічної
інформації апарату облдержадміністрації
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надання консультацій сільськогосподарським товаровиробникам та органам місцевого самоврядування з питань створення сімейних ферм, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
надання науково-методичних рекомендацій сільськогосподарським та
промисловим товаровиробникам різних форм власності щодо ефективного
господарювання та розвитку бізнесу;
виїзд до промислових та аграрних підприємств області з метою ознайомлення з роботою та надання методичної допомоги щодо їх економічно-активної
діяльності
Протягом кварталу
Департамент розвитку промисловості та агропромислового комплексу облдержадміністрації

моніторинг організації та надання соціальних послуг у Лісовогринівецькій
сільській, Чемеровецькій селищній, Деражнянській, Хмельницькій міських
територіальних громадах
Протягом кварталу
Обласний центр соціальних служб

надання методичної допомоги спеціалістам відділів/управлінь освіти органів місцевого самоврядування області з питань організованого початку
2021/2022 навчального року
Серпень
Департамент освіти, науки, молоді та спорту
облдержадміністрації

Грицівській селищній територіальній громаді з питань дотримання законодавства у сфері культури
Серпень
Департамент інформаційної діяльності,
культури, національностей та релігій облдержадміністрації

2. Проведення семінарів, нарад:
тематичний короткотерміновий семінар з працівниками апарату облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад, структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальними за стан забезпечення режиму секретності та охорони державної таємниці
щодо виконання вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності
в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 18 грудня 2013 року № 939
Протягом кварталу
Сектор режимно-секретної роботи апарату
облдержадміністрації
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навчання для кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікунів,
піклувальників, усиновителів;
навчання для прийомних батьків, батьків-вихователів (які функціонують
більше 2-х років) з метою посилення їх виховного потенціалу;
навчально-практичні семінари-тренінги щодо ведення випадку та впровадження державних стандартів для надавачів соціальних послуг, спеціалістів
виконавчих органів місцевого самоврядування, які здійснюють управління системою надання соціальних послуг сім’ям та дітям
Протягом кварталу
Обласний центр соціальних служб

науково-практичний семінар “День поля 2021” з керівниками і спеціалістами агроформувань усіх форм власності та зацікавленими особами;
онлайн-нарада щодо підсумків роботи агропромислового комплексу області за шість місяців поточного року за участю представників райдержадміністрацій, територіальних громад та агроформувань області
Липень
Департамент розвитку промисловості та агропромислового комплексу облдержадміністрації

обласний семінар для директорів районних, міських будинків культури,
базових будинків культури територіальних громад області “Менеджмент
креативних культурних індустрій”;
обласний семінар для директорів, завідувачів центральних бібліотек
територіальних громад “Бібліотека і громади: форми співпраці та розвитку”
Липень
Департамент інформаційної діяльності, культури,
національностей та релігій облдержадміністрації

нарада з керівниками структурних підрозділів з питань цивільного
захисту населення райдержадміністрацій та територіальних громад з підведення
підсумків роботи у ІІ кварталі 2021 року та визначення завдань на ІІІ квартал
2021 року
Липень
Управління з питань цивільного захисту населення
облдержадміністрації

нарада з директорами районних, міських, селищних центрів соціальних
служб, закладів соціального обслуговування, відповідальних за проведення
соціальної роботи комунальних закладів територіальних громад “Впровадження державних стандартів надання соціальних послуг”
Липень
Обласний центр соціальних служб
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виїзди мобільного консультативного пункту соціальної роботи в дитячі
літні оздоровчі табори
Липень, серпень
Обласний центр соціальних служб

науково-практична конференція (селекторний режим) з питань організації
та проведення посіву озимих культур під урожай 2022 року з керівниками
сільгосппідприємств різних форм власності
Серпень
Департамент розвитку промисловості та агропромислового комплексу облдержадміністрації

нарада-семінар з керівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти області щодо особливостей організації освітнього процесу у
2021/2022 навчальному році;
нарада-семінар з керівниками закладів позашкільної освіти обласної
комунальної власності щодо особливостей організації освітнього процесу у
2021/2022 навчальному році;
нарада-семінар із керівниками та спеціалістами структурних підрозділів з
питань освіти органів місцевого самоврядування щодо особливостей організації
освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році
Серпень
Департамент освіти , науки, молоді та спорту
облдержадміністрації

нарада з питань підведення підсумків роботи мистецьких шкіл області у
2020/2021 навчальному році та завдання на 2021/2022 навчальний рікі
Серпень
Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації

обласний семінар директорів сільських будинків культури та завідувачів
сільських клубів “Формування і розвиток пріоритетних напрямів діяльності
сільських клубних закладів в умовах діяльності територіальних громад”
Вересень
Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації
_________________________________________________

