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ПЛАН РОБОТИ 
Хмельницької обласної державної адміністрації 

на ІV квартал 2021 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 проєкт обласного бюджету 
Хмельницької області на 2022 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

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

  

Про програму соціально-економічного 
розвитку Хмельницької області на 
2022 рік 

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

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

  

Про виконання Обласної комплексної 
програми соціального захисту населен-
ня на 2016-2020 роки 

З метою інформування 
про виконання про-
грами 

ІV квартал Ковальчук І. І. – 
директор Департаменту 
соціального захисту 
населення облдерж-
адміністрації

  

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 

ІV квартал Ковальчук І. І. – 
директор Департаменту 
соціального захисту 
населення облдерж-
адміністрації 

  

Звіт про виконання Обласної програми 
заходів щодо вшанування подвигу 
учасників Революції Гідності, Анти-
терористичної операції та операції 
Об’єднаних сил у російсько-україн-
ській війні за незалежність, суверенітет 
і територіальну цілісність України на 
2020-2021 рік 

З метою аналізу стану 
виконання вказаної 
програми 

IV квартал Дунаєвська І.М – 
начальник відділу місто-
будування та архітек-
тури облдержадміні-
страції  
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1 2 3 4 
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 

  

Про програму “Питна вода Хмель-
ниччини” на 2022-2026 роки 

3 метою вирішення 
проблем із забезпечен-
ням якісного водопо-
стачання мешканцям 
області 

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

  

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

3 метою аналізу 
виконання вказаної 
програми

ІV квартал Бурдуваліс К.М. – 
директор Державного 
архіву області

  

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

3 метою аналізу 
виконання вказаної 
програми

ІV квартал Бурдуваліс К.М. – 
директор Державного 
архіву області

  

Про обласну програму розвитку 
архівної справи на 2022 - 2025 роки 

3 метою забезпечення 
розвитку архівної 
справи в області

ІV квартал Бурдуваліс К.М. – 
директор Державного 
архіву області

  

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

Про стан та перспективи розвитку 
агропромислового комплексу Хмель-
ницької області  

З метою вжиття 
додаткових заходів 
щодо розвитку агро-
промислового комп-
лексу Хмельницької 
області 

26 жовтня Омелянюк О.Т. – 
начальник управління 
розвитку агропроми-
слового комплексу та 
земельних відносин 
облдержадміністрації

  

Про стан надання соціальних послуг у 
територіальних громадах області 

З метою аналізу якості 
надання соціальних 
послуг 

26 жовтня Ковальчук І.І. – 
директор Департаменту 
соціального захисту на-
селення облдержадміні-
страції 

  

Про стан забезпечення пріоритетного 
права дитини на сімейне виховання, 
розвитку сімейних форм виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування  

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

26 жовтня Служба у справах дітей 
облдержадміністрації 

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

З метою аналізу та 
вжиття додаткових 
заходів щодо пога-
шення заборгованості 
з виплати заробітної 
плати, підвищення її 
рівня та легалізації 
трудових відносин

23 листопада Бохонська О.В. – 
директор Департаменту 
економічного розвитку 
облдержадміністрації 
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Про стан освоєння коштів державно-
го бюджету, передбачених на реалі-
зацію інвестиційних проєктів соціаль-
но-економічного розвитку регіонів та 
виконання програми Президента 
України “Велике будівництво” у 
Хмельницькій області 

З метою аналізу стану 
та ефективності 
використання коштів 

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

  

Про стан формування оптимальної 
мережі закладів загальної середньої 
освіти для забезпечення надання 
якісних освітніх послуг 
 

З метою аналізу мере-
жі закладів загальної 
середньої освіти 

23 листопада Департамент освіти, 
науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації 

Про проєкт обласного бюджету 
Хмельницької області на 2022 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

28 грудня Пенюшкевич С.А. – 
директор Департамен-
ту фінансів облдерж-
адміністрації

  

Про підсумки діяльності Департа-
менту природних ресурсів та еко-
логії облдержадміністрації за 
2021 рік 

З метою впровадь-
ження заходів щодо 
покращення навко-
лишнього природ-
ного середовища

28 грудня Богданович Г.В. – 
директор Департамен-
ту природних ресур-
сів та екології обл-
держадміністрації

  

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 
облдержадміністрації 

  

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 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 депутатів 
місцевих рад” 

Протягом 
кварталу 

Відділ контролю апа-
рату облдержадміні-
страції 
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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 

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 
України та Державної прикордон-
ної служби України 

Указ Президента 
України від 11 лютого 
2016 року № 44/2016 
“Про шефську допо-
могу військовим час-
тинам Збройних Сил 
України, Національної 
гвардії України та Дер-
жавної прикордонної 
служби України”

Протягом 
кварталу 

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

  

Про виконання ремонтно-будівель-
них робіт на автомобільних дорогах 
загального користування державно-
го значення, а також робіт, які фінан-
суються за рахунок субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюдже-
там на фінансове забезпечення бу-
дівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комуналь-
ної 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 фінансування державних 
програм будівництва житла 

З метою аналізу 
використання 
державних коштів, на 
виконання листа 
Мінрегіону 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 
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Про використання коштів субвенції 
з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів, 
спрямованих на розвиток системи 
охорони здоров’я у сільській місце-
вості  

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 перевірки роботи 
консультаційних пунктів при керую-
чих компаніях з обслуговування 
житлового фонду, селищних та 
сільських радах територіальних 
громад Хмельницького району

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

Протягом 
кварталу 

Панасюк В.М. – 
начальник управління з 
питань цивільного 
захисту населення 
облдержадмініст-рації 

    

Про стан використання коштів 
субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на розроб-
лення комплексних планів про-
сторового розвитку територій 
територіальних громад 

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 28.07.2021 № 853  
“Деякі питання на-
дання субвенції з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам 
на розроблення комп-
лексних планів про-
сторового розвитку 
територій територі-
альних громад”

Протягом 
кварталу 

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

    

Про виконання обласного бюджету 
за 9 місяців 2021 року 

Відповідно до ст.80 
Бюджетного кодексу 
України 

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

    

Про стан виконання заходів з підго-
товки об’єктів житлово-комунально-
го господарства області до роботи в 
опалювальний період 2021/2022 року 

З метою вжиття за-
ходів для забезпе-
чення своєчасного 
початку опалюваль-
ного сезону в області 

Жовтень Бригадир В.І. –  
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-ко-
мунального господар-
ства облдержадміні-
страції 
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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 
проекти регіональ-
ного розвитку, що 
можуть реалізовува-
тися у 2021 році за 
рахунок коштів дер-
жавного фонду регіо-
нального 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-еко-
номічного розвитку окремих тери-
торій 

Розпорядження Кабі-
нету Міністрів Украї-
ни від 19.05.2021 
№ 468-р “Деякі пи-
тання розподілу у 
2021 році субвенції з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам 
на здійснення заходів 
щодо соціально-еко-
номічного 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 населен-
ня, 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 державно-
го бюджету місцевим 
бюджетам на фінан-
сування заходів соці-
ально-економічної 
компенсації ризику 
населення, яке прожи-
ває на території зони 
спостереження”

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

  

Про укладення договорів з підряд-
ними організаціями, обсяги вико-
нання робіт з поточного середнього 
ремонту та використання коштів 
субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансове 
забезпечення будівництва, рекон-
струкції, ремонту і утримання авто-
мобільних доріг загального користу-
вання місцевого значення, вулиць і 
доріг комунальної власності у насе-
лених пунктах області   

З метою аналізу 
стану виконання 
вказаних робіт 

Щомісяця Остапчук В.В. –  
начальник управління 
інфраструктури обл-
держадміністрації 
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1 2 3 4 
Про стан виконання програми 
Президента України “Велике 
будівництво” у 2021 році 

З метою вжиття захо-
дів для своєчасного 
завершення будів-
ництва об’єктів в 
області   

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

  

Про стан виконавської дисципліни у 
відділах апарату та структурних під-
розділах облдержадміністрації у 
 ІІ кварталі 2021 року 

З метою підвищення 
виконавської дис-
ципліни серед пра-
цівників апарату обл-
держадміністрації та 
її структурних під-
розділів

Жовтень 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 ви-
конання окремих рі-
шень РНБО України, 
введених в дію указа-
ми Президента 
України

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

  

Про виконання райдержадміністрація-
ми і виконавчими комітетами міських 
(міст обласного значення) рад Закону 
України “Про Державний реєстр ви-
борців” та постанов Центральної ви-
борчої комісії щодо функціонування 
автоматизованої інформаційно-теле-
комунікаційної системи  “Державний 
реєстр виборців” 

З метою забезпечення 
ефективної роботи 
відділів ведення 
Державного реєстру 
виборців 

Жовтень Лопатюк О.В. – 
начальник відділу адмі-
ністрування Держав-
ного реєстру виборців 
апарату облжерж-
адміністрації 

  

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

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

  

Про результати командно-штабного 
навчання з органами управління 
цивільного захисту Красилівської 
міської ради 

Згідно з планом 
основних заходів 
цивільного захисту 
територіальної 
підсистеми ЄДС ЦЗ 
на2021 рік

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

  

Про участь у комплексній перевірці 
та оцінці діяльності Старокостянти-
нівської міської ради щодо виконан-
ня вимог законів та інших норма-
тивно-правових актів з питань 
техногенної та пожежної безпеки, 
цивільного захисту 

Згідно з планом 
основних заходів 
цивільного захисту 
територіальної 
підсистеми ЄДС ЦЗ 
на 2021 рік 

Листопад  Панасюк В.М. – 
начальник управління 
з питань цивільного 
захисту населення  
облдержадміністрації 
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1 2 3 4 
Про результати перевірки обласної 
системи централізованого опові-
щення населення 

Згідно з планом 
основних заходів 
цивільного захисту 
територіальної 
підсистеми ЄДС ЦЗ 
на 2021 рік

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

  

Про результати командно-штабного 
навчання з органами управління 
цивільного захисту Деражнянської 
міської ради 

Згідно з планом 
основних заходів 
цивільного захисту 
територіальної 
підсистеми ЄДС ЦЗ 
на 2021 рік

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

  

Про організацію та проведення за-
ходів щодо приведення в готовність 
до використання захисних споруд 
цивільного захисту та найпростіших 
укриттів 

Згідно з планом при-
ведення захисних 
споруд цивільного 
захисту в готовність 
до використання на 
2021-2023 роки

Листопад-
грудень 

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

  

Про результати командно-штабного 
навчання з органами управління 
цивільного захисту Хмельницького 
району 

Згідно з планом 
основних заходів 
цивільного захисту 
територіальної 
підсистеми ЄДС ЦЗ 
на 2021 рік 

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

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-
нітрації 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 райдерж-
адміністраціям та виконавчим ко-
мітетам міських (міст обласного 
значення) рад визначено у додат-
ку 2 до плану роботи обласної дер-
жавної адміністрації 
 

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

Протягом 
кварталу 

Заступники голови, 
керівник апарату, 
керівники струк-
турних підрозділів 
облдержадміні-
страції та її апарату 
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VІІ. Організаційно-масові заходи 
 

7.1. Організація в області заходів з нагоди: 

ЖОВТЕНЬ 

Дня ветерана (01) 
Дня геронтолога (01) 
Міжнародного дня людей похилого віку (01) 
Дня музики (01) 
Дня працівників освіти (03) 
Міжнародного дня лікаря (04) 
Всесвітнього дня архітектора (04) 
Всесвітнього дня захисту тварин (04) 
Всесвітнього дня охорони місць проживання (06) 
Дня юриста (08) 
Всесвітнього дня пошти (09) 
Всесвітнього дня охорони психічного здоров’я (10) 
Дня працівників стандартизації і метрології (10) 
Дня працівників державної санітарно-епідеміологічної служби (10) 
Дня художника (10) 
Дня захисника України. Дня українського козацтва (14) 
Всесвітнього дня зору (14) 
Міжнародного дня білої тростини (15) 
Всесвітнього дня здорового харчування (16) 
Дня працівників харчової промисловості (17) 
Європейського дня боротьби з торгівлею людьми (18) 
Дня визволення України від нацизьських загарбників (28) 
Всесвітнього дня боротьби з інсультом (29) 
Дня автомобіліста (31) 

ЛИСТОПАД 

Дня ракетних військ та артилерії (03) 
Дня залізничника (04) 
Дня працівника соціальної сфери (07)  
Дня української писемності та мови (09) 
Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мис-

тецтва (09) 
Всесвітнього дня боротьби з пневмонією (12) 
Міжнародного дня сліпих (13) 
Всесвітнього дня боротьби проти діабету (14) 
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Дня вторинної переробки (15) 
Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку (16) 
Міжнародного дня студентів (17) 
Міжнародного дня відмови від паління (18)  
Всесвітнього дня дитини. Дня педіатра (20) 
Дня Гідності та Свободи (21) 
Дня працівників сільського господарства України (21) 
Всесвітнього дня телебачення (21) 
Дня пам’яті жертв голодомору (27)  
Міжнародного дня захисту інформації (30) 

ГРУДЕНЬ 

Дня працівників прокуратури (01) 
Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (01) 
Міжнародного дня людей з інвалідністю (03) 
Міжнародного дня боротьби проти пестицидів (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 (12) 
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
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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 

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 

розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі 
людьми; 

комісії по розгляду питань з надання грошової допомоги громадянам, які 
потребують дороговартісного лікування, при облдержадміністрації 

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 обл-
держадміністрації

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, 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації

координаційної  ради з питань національно-патріотичного виховання;  
кваліфікаційної комісії з присвоєння спортивних розрядів та каліфіка-

ційних категорій тренерам-викладачам зі спорту 
Протягом кварталу 

Департамент освіти, науки, молоді та 
спорту облдержадміністрації 

координаційної ради з безпеки дорожнього руху при обласній державній 
адміністрації; 
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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

комісії з інвентаризації водних об′єктів, лісових ресурсів, об′єктів дер-
жавної та комунальної власності, що знаходяться на території громад Хмель-
ницької області  

Протягом кварталу 

Управління розвитку агропромислового 
комплексу та земельних відносин 
облдержадміністрації

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 

архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування та архі-
тектури 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  
облдержадміністрації 

ради директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти; 
ради директорів закладів фахової передвищої освіти; 
ради ректорів закладів вищої освіти 

Вересень 

Департамент освіти, науки, молоді та 
спорту облдержадміністрації 

засідання ради професійної (професійно-техничної) освіти 
Жовтень 

Департамент освіти, науки, молоді та 
спорту облдержадміністрації 

обласного відкритого архітектурного конкурсу на кращу ескізну пропо-
зицію облаштування пам’ятного місця на честь вшанування подвигу учасників 
Революції Гідності, Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил у 
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російсько-українській війні за незалежність, суверенітет і територіальну ціліс-
ність України, підведення підсумків конкурсу 

Жовтень 

Відділ містобудування та архітектури  
облдержадміністрації 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних си-
туацій облдержадміністрації 

Жовтень, грудень

Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

7.3. Інші заходи: 

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

Протягом кварталу

Департамент інформаційної діяльності, 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

всеукраїнські, обласні організаційно-масові заходи серед учнівської мо-
лоді за основними напрямами позашкільної освіти 

Протягом кварталу

Департамент освіти, науки, молоді та 
спорту облдержадміністрації 

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, вис-
вітлення роз’яснювальних матеріалів у засобах масової інформації з питань 
пенсійного законодавства 

Протягом кварталу

Головне управління Пенсійного фонду 
України в області 

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

Щоденно

Департамент інформаційної діяльності, 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

експонування виставок архівних документів: 
“Навчальні заклади освіти Поділля (кінець 19-початок 20 століття)” 

Вересень

Державний архів області 
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урочисті заходи до Дня працівників переробної та харчової промисло-
вості України 

Жовтень

Управління розвитку агропромислового 
комплексу та земельних відносин обл-
держадміністрації 

заходи до  
Міжнародного Дня музики,  
Дня художника,  
Дня визволення України від фашистських загарбників; 
урочистості до Дня захисника Вітчизни; 
етнографічно-культурне свято “Гарбузова ніч у Меджибізькій фортеці”;  
Всеукраїнський фестиваль-конкурс танцю “Золоте коло”;     
ХXI науково-краєзнавча конференція “Стародавній Меджибіж в історико-

культурній спадщині України” – до 875-ї річниці першої письмової згадки про 
Меджибіж 

Жовтень

Департамент інформаційної діяльності, 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

експонування виставок архівних документів: 
“Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії – 100” 

Жовтень

Державний архів області 

VІ Краєзнавчі читання в Музеї пропаганди Хмельницької обласної ради; 
Всеукраїнський фестиваль-конкурс українського солоспіву імені В.І. Заремби; 
обласний мистецький конкурс імені Людмили та Миколи Мазурів “По-

дільська палітра”; 
заходи до Дня Гідності та Свободи; 
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 

експонування виставок архівних документів до Дня пам’яті жертв голо-
домору 

Листопад

Державний архів області 
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обласний конкурс хорових колективів імені М.Бідюка; 
Х Археологічні читання в Державному історико-культурному заповід-

нику “Межибіж”; 
відкриття резиденції Святого Миколая; 
заходи до  
Дня Збройних сил України,  
дня пам’яті В.Чорновола; 
цикл новорічних свят 

Грудень

Департамент інформаційної діяльності, 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

 
урочисте засідання, присвячене відзначенню Дня працівників архівних 

установ; 
експонування виставок архівних документів до  
Дня працівників архівних установ, 
Міжнародного Дня кіно  

Грудень

Державний архів області 

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

Грудень

Департамент освіти, науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації 

свято до Дня святого Миколая для вихованців центрів соціально-психо-
логічної 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 облдержадміні-
страції 

благодійна акція “Ялинка бажань” 
Грудень 

Обласний центр соціальних служб 
 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації       Зоряна ДАВИДЧУК 
 


