
Додаток 2 
до плану роботи обласної державної 
адміністрації на ІV квартал 2021 року 

 
 

 
З А Х О Д И 

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 органами місцевого самоврядування 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 

юридичному сектору апарату Кам’янець-Подільської райдержадміні-
страції з питань правового забезпечення 

Протягом кварталу 

Юридичний відділ апарату облдержадміні-
страції 

департаментам охорони здоров’я, розвитку агропромислового комплексу 
та земельних відносин, управлінню з питань цивільного захисту населення, 
відділу містобудування та архітектури облдержадміністрації, Кам’янець-По-
дільській та Шепетівській райдержадміністраціям щодо організації роботи зі 
зверненнями громадян  

Протягом кварталу 

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату 
облдержадміністрації 
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райдержадміністраціям та органами місцевого самоврядування області з 
питань доступу до публічної інформації 

Протягом кварталу 

Сектор забезпечення доступу до публічної 
інформації апарату облдержадміністрації  

надання науково-методичних рекомендацій сільськогосподарським товаро-
виробникам різних форм власності з питань ефективного господарювання та 
розвитку бізнесу; 

надання науково-методичних рекомендацій сільськогосподарським товаро-
виробникам різних форм власності щодо проведення осіннього комплексу робіт 
та догляду за озимими культурами; 

надання консультацій сільськогосподарським товаровиробникам та орга-
нам місцевого самоврядування з питань створення сімейних ферм та сільсько-
господарських кооперативів; 

надання консультацій сільськогосподарським товаровиробникам та орга-
нам місцевого самоврядування щодо державних та обласної програм підтрим-
ки АПК; 

виїзд в агропромислові підприємства області з метою ознайомлення з ро-
ботою підприємств та надання методичної допомоги щодо їх економічно-
активної діяльності 

Протягом кварталу 

Управління розвитку агропромислового комп-
лексу та земельних відносин облдержадміні-
страції 

моніторинг організації та надання соціальних послуг у Нетішинській 
міській, Білогірській, Теофіпольській, Ямпільській селищних та Плужненській, 
Сахновецькій сільських територіальних громадах 

Протягом кварталу 

Обласний центр соціальних служб  

проведення командно-штабного навчання з органами управління та си-
лами цивільного захисту Волочиської міської ради 

Жовтень 

Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

Чорноострівській селищній територіальній громаді з питань дотримання 
законодавства у сфері культури 

Листопад 

Департамент інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій облдержадміні-
страції 
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проведення командно-штабного навчання з органами управління та си-
лами цивільного захисту Кам’янець-Подільського району 

Листопад 

Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

центру соціально-психологічної реабілітації дітей “Щасливе дитинство” 
з питань соціально-правового захисту та організації профілактичної і корек-
ційно-виховної роботи”  

Листопад 

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

2. Проведення семінарів, нарад:  

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 “Ведення випадку та впровад-
ження державних стандартів для надавачів соціальних послуг, спеціалістів 
виконавчих органів місцевого самоврядування, які здійснюють управління 
системою надання соціальних послуг сім’ям та дітям”;  

підвищення кваліфікації спеціалістів центрів соціальних служб, фахівців 
із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад з питань надання 
соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, які потерпіли від торгівлі людьми та 
домашнього насильства;  

підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи та працівників 
системи соціального захисту за рахунок коштів, передбачених у державному 
бюджеті (постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 598 “Про 
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюд-
жеті для підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи та інших 
працівників системи соціального захисту”) 

Протягом кварталу  

Обласний центр соціальних служб  

нарада-семінар з представниками сільськогосподарських підприємств 
територіальних громад області з питань організації проведення осіннього 
комплексу робіт та догляду за озимими культурами в осінній період 

Жовтень 

Управління розвитку агропромислового комп-
лексу та земельних відносин облдержадміні-
страції 

нарада з керівниками структурних підрозділів з питань цивільного за-
хисту населення райдержадміністрацій та територіальних громад з підведення 
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підсумків роботи у ІІІ кварталі 2021 року та визначення завдань на ІV квартал 
2021 року 

Жовтень 

Управління з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації 

обласний семінар для завідуючих методично-бібліографічними підрозді-
лами центральних бібліотек територіальних громад області “Контент маркетинг – 
стратегія просування бібліотечної роботи”; 

обласний семінар для режисерів масових заходів “Організація масових 
заходів в умовах пандемії: проблеми та шляхи вирішення” 

Жовтень  
Департамент інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації 

нарада з директорами районних, міських, селищних центрів соціальних 
служб, закладів соціального обслуговування, відповідальних за проведення 
соціальної роботи комунальних закладів територіальних громад “Аналіз роботи 
центрів, закладів соціального обслуговування органів місцевого самовряду-
вання щодо впровадження послуги патронату над дитиною, запровадження 
послуги наставництва” 

Листопад 

Обласний центр соціальних служб  

обласний семінар для викладачів мистецьких шкіл з музично-теоретичних 
дисциплін “Методико-педагогічні принципи роботи викладачів теоретичних 
дисциплін: пошук нових форм та методів роботи”; 

обласний семінар для викладачів класів сольного співу мистецьких шкіл 
“Актуальні питання методики викладання сольного співу у мистецькій школі” 

Листопад 

Департамент інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації 

 

_________________________________________________________ 

 


