
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
30.12.2021 № 913/2021-р

 
 

ПЛАН РОБОТИ 
Хмельницької обласної державної адміністрації 

на І квартал 2022 року 

 

Зміст заходу 
Обґрунтування 

необхідності 
здійснення заходу 

Термін 
виконання 

Відповідальні 
виконавці 

1 2 3 4 

І. Питання для внесення на розгляд сесії обласної ради: 

Звіт про виконання обласного бюд-
жету за 2021 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України 

І квартал Пенюшкевич С.А. – 
директор Департаменту 
фінансів облдержадміні-
страції 

  

Про внесення змін до обласного 
бюджету Хмельницької  області на 
2022 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України 

І квартал Пенюшкевич С.А. – 
директор Департаменту 
фінансів облдержадміні-
страції 

  

Звіт про виконання програми еконо-
мічного та соціального розвитку 
Хмельницької області на 2021 рік 

З метою аналізу стану 
виконання вказаної 
Програми 

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

  

Звіт про виконання програми розвитку 
агропромислового комплексу Хмель-
ницької області на 2017-2021 роки 

З метою аналізу вико-
нання Програми роз-
витку агропромисло-
вого комплексу 
Хмельницької області 
на 2017-2021 роки

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

  

Про програму розвитку 
агропромислового комплексу 
Хмельницької області на 2022-
2026 роки 

З метою забезпечення 
умов для підвищення 
ефективності сільсько-
го господарства шля-
хом сприяння розвитку 
суб’єктів малого та 
середнього аграрного 
бізнесу

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

  

Звіт про виконання обласної програми 
розвитку та підтримки комунальних 
закладів охорони здоров’я Хмель-
ницької обласної ради на 2021 рік 

З метою аналізу стану 
виконання вказаної 
програми  

І квартал Завроцький О.І. –  
директор Департаменту 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації

  

Про хід виконання у 2021 році про-
грами відновлення та розвитку кому-
нального підприємства “Аеропорт 
Хмельницький” на 2018-2022 роки

З метою аналізу стану 
виконання заходів 
вказаної  програми 

І квартал Остапчук  В.В. –  
начальник управління 
інфраструктури обл-
держадміністрації
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1 2 3 4 
Про хід виконання у 2021 році облас-
ної комплексної програми соціального 
захисту населення на 2021-2025 роки 

З метою аналізу стану 
виконання у 2021 році 
вказаної програми 

І квартал Ковальчук І.І. –  
директор Департаменту 
соціального захисту 
населення облдержадмі-
ністрації

  

Звіт про виконання обласної програми 
“Молодь Хмельниччини” на 2021 рік 

З метою  аналізу вико-
нання програми 

І квартал Басюк Д.І.–  
директор Департаменту 
освіти, науки, молоді та 
спорту облдержадмі-
ністрації

  

Звіт про виконання обласної цільової 
соціальної програми національно-
патріотичного виховання на 2018-
2021 роки 

З метою  аналізу вико-
нання програми 

І квартал Басюк Д.І.–  
директор Департаменту 
освіти, науки, молоді та 
спорту облдержадмі-
ністрації

  

Звіт про хід виконання цільової комп-
лексної програми розвитку освіти 
Хмельницької області на 2021-2025 ро-
ки 

З метою  аналізу вико-
нання програми 

І квартал Басюк Д.І.–  
директор Департаменту 
освіти, науки, молоді та 
спорту облдержадмі-
ністрації

  

Про хід виконання обласної програми 
розвитку культури і духовності на 
період до 2023 року у 2021 році 

З метою інформування 
про хід виконання про-
грами 

I квартал Михайлова І.Г. – 
директор Департаменту 
інформаційної діяль-
ності, культури, націо-
нальностей та релігій 
облдержадміністрації

  

Про затвердження Проєкту організації 
території регіонального ландшафтного 
парку “Мальованка”, охорони, відтво-
рення та рекреаційного використання 
його природних комплексів і об’єктів

З метою зменшення 
техногенного наванта-
ження на навколишнє 
природне середовище 

I квартал Богданович Г.В. – 
директор Департаменту 
природних ресурсів та 
екології облдержадмі-
ністрації

  

Про затвердження обласної  програми 
розвитку  архівної справи  на 2022-
2025 роки 

З метою забезпечення 
належних умов збері-
гання, формування, 
використання, цифро-
візації Національного 
архівного фонду 
України в області, 
зміцнення матеріаль-
но-технічної бази

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

  



 3
 

1 2 3 4 
Про затвердження програми форму-
вання страхового фонду документації  
Хмельницької області на 2022-2025 ро-
ки 

З метою забезпечення 
місцевих органів вико-
навчої влади, органів 
місцевого самовряду-
вання, юридичних осіб – 
постачальників доку-
ментів документами 
обласного страхового 
фонду документації 
для проведення буді-
вельних, відбудовчих 
та аварійно-віднов-
лювальних робіт під 
час ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуа-
цій, збереження куль-
турної спадщини 

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

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

Про стан будівництва, ремонту, утри-
мання доріг загального користування 
державного та місцевого значення на 
території Хмельницької області у 
2021 році 

З метою аналізу стану 
галузі дорожнього 
господарства області  

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

  

Про стан освоєння у 2021 році коштів 
державного бюджету, передбачених 
на реалізацію інвестиційних проєктів 
соціально-економічного розвитку 
регіонів 

З метою контролю за 
ефективністю викор-
истання коштів 

25 січня Бригадир В.І. – 
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-кому-
нального господарства 
облдержадміністрації

  

Про підсумки соціально-економіч-
ного розвитку області за 2021 рік та 
основні напрями роботи на 2022 рік 

З метою аналізу стану 
соціально-економіч-
ного розвитку облас-
ті, визначення най-
більш актуальних 
питань 

22 лютого Бохонська О.В. –  
директор Департаменту 
економічного розвитку 
облдержадміністрації 

  

Звіт про виконання обласного бюджету 
на 2021 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

22 лютого Пенюшкевич С.А. – 
директор Департаменту 
фінансів облдержадміні-
страції 

  

Про стан фінансово-бюджетної 
дисципліни в області за 2021 рік 

Забезпечення закон-
ного, раціонального 
та ефективного витра-
чання бюджетних 
коштів та інших акти-
вів територіальних 
громад області

22 лютого Марценюк А.А. – 
заступник начальника 
Західного офісу 
Держаудитслужби 
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1 2 3 4 
Про підсумки роботи місцевих орга-
нів виконавчої влади та органів міс-
цевого самоврядування області з роз-
гляду звернень громадян у 2021 році 
та першочергові заходи щодо ефекти-
вного забезпечення реалізації грома-
дянами конституційного права на 
звернення у 2022 році 

З метою аналізу робо-
ти органів місцевої 
влади з розгляду 
звернень громадян у 
2021 році та визна-
чення основних за-
ходів щодо підвищен-
ня ефективності цієї 
роботи у 2022 році 

22 лютого Задорожна І.Д. – 
начальник відділу 
роботи із зверненнями 
громадян апарату 
облдержадміністрації 

  

Про стан виконавської дисципліни в 
обласній державній адміністрації у 
2021 році 

З метою виконання 
доручення Прем’єр-
Міністра України від  
02.07.2010 
№ 40056/0/1-10

22 лютого Матковський Г.В. – 
начальник відділу 
контролю апарату 
облдержадміністрації 

  

Про внесення змін до обласного 
бюджету Хмельницької  області на 
2022 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

22 березня Пенюшкевич С.А. – 
директор Департаменту 
фінансів облдержадмі-
ністрації

  

Про реалізацію реформи здорового 
харчування в закладах освіти області 

З метою своєчасного 
запровадження 
реформи здорового 
харчування 

22 березня Басюк Д.І.–  
директор Департаменту 
освіти, науки, молоді та 
спорту облдержадмі-
ністрації

  

Про план роботи обласної державної 
адміністрації на ІІ квартал 2022 року 

З метою колектив-
ного обговорення та 
узгодження основних 
напрямів діяльності 
облдержадміністрації

22 березня 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 
підрозділів 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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1 2 3 4 
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 війсь-
ковим частинам Збройних Сил 
України, Національної гвардії 
України та Державної прикордон-
ної служби України 

Указ Президента 
України від 11.02.2016 
№ 44/2016 “Про 
шефську допомогу 
військовим частинам 
Збройних Сил Украї-
ни, Національної 
гвардії України та Дер-
жавної прикордонної 
служби України”

Протягом 
кварталу 

Мартинюк В.М. – 
начальник відділу 
взаємодії з правоохо-
ронними органами та 
оборонної роботи 
апарату облдержадмі-
ністрації 

  

Про хід опалювального сезону 
2021/2022 років в області  

З метою запобігання 
зриву опалювального 
сезону  

Протягом 
кварталу 

Бригадир В.І. – 
директор Департа-
менту розвитку гро-
мад, будівництва та 
житлово-комуналь-
ного господарства 
облдержадміністрації

  

Про виконання ремонтно-будівель-
них робіт на автомобільних дорогах 
загального користування держав-
ного значення, а також робіт, які фі-
нансуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюд-
жетам на фінансове забезпечення 
будівництва, реконструкції, ремон-
ту 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 управлінь-
ня інфраструктури 
облдержадміністрації 
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1 2 3 4 
Про заходи з приведення до гото-
ності захисних споруд цивільного 
захисту та найпростіших укриттів 

Згідно з планом ос-
новних заходів ци-
вільного захисту тери-
торіальної підсистеми 
ЄДС ЦЗ на 2022 рік

Протягом 
кварталу 

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

  

Про заходи з удосконалення регіо-
нальної автоматизованої та місце-
вих систем централізованого опо-
віщення та зв’язку цивільного за-
хисту 

Згідно з планом ос-
новних заходів ци-
вільного захисту тери-
торіальної підсистеми 
ЄДС ЦЗ на 2022 рік

Протягом 
кварталу 

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

  

Про виконання заходів цивільного 
захисту в районних державних 
адміністраціях та територіальних 
громадах області 

Згідно з планом ос-
новних заходів ци-
вільного захисту тери-
торіальної підсистеми 
ЄДС ЦЗ на 2022 рік

Протягом 
кварталу 

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

  

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 кори-
стування місцевого значення, ву-
лиць і доріг комунальної власності 
у населених пунктах області   

З метою аналізу 
стану виконання 
вказаних робіт 

Щомісяця Остапчук  В.В. –  
начальник управління 
інфраструктури 
облдержадміністрації 

  

Про стан освоєння у 2021 році кош-
тів державного бюджету, передба-
чених на реалізацію інвестиційних 
проеєктів соціально-економічного 
розвитку регіонів 

З метою контролю за 
ефективністю вико-
ристання коштів 

Січень Бригадир В.І. –  
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-кому-
нального господарства 
облдержадміністрації

  

Про стан виконавської дисципліни 
у структурних підрозділах облдерж-
адміністрації  та її апарату у ІV квар-
талі 2021 року 

З метою підвищення 
виконавської дисцип-
ліни серед праців-
ників апарату обл-
держадміністрації та 
її структурних під-
розділів

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

  

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

З метою аналізу 
виконання окремих 
рішень РНБО Украї-
ни, уведених у дію 
указами Президента 
України

Січень Матковський Г.В. – 
начальник відділу 
контролю апарату 
облдержадміністрації 
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1 2 3 4 
Про виконання райдержадміністрація-
ми і виконавчими комітетами міських 
(міст обласного значення) рад Закону 
України “Про Державний реєстр 
виборців” та постанов Центральної 
виборчої комісії  щодо функціонуван-
ня автоматизованої  інформаційно-
телекомунікаційної системи  “Дер-
жавний реєстр виборців” 

З метою забезпечення 
ефективної роботи 
відділів ведення 
Державного реєстру 
виборців 

Січень 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

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

  

Про проведення засідань регіональ-
ної комісії з відбору інвестиційних 
програм та проєктів, що можуть 
реалізовуватись за рахунок коштів 
ДФРР у 2022 році 

З метою відбору ін-
вестиційних програм 
та проєктів для по-
дання переліків до 
міжвідомчої комісії 
Мінрегіону

Лютий Бригадир В.І. –  
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-кому-
нального господарства 
облдержадміністрації.

  

Про підсумки роботи установ куль-
тури і мистецтва області  у 2021 році 

З метою аналізу ста-
ну галузі та визначен-
ня завдань подальшо-
го розвитку 

Лютий  Михайлова І.Г. – 
директор Департаменту 
інформаційної діяль-
ності, культури, націо-
нальностей та релігій 
облдержадміністрації

  

Про перевірку обласної системи 
централізованого оповіщення 
населення 

Згідно з планом ос-
новних заходів ци-
вільного захисту тери-
торіальної підсистеми 
ЄДС ЦЗ на 2022 рік

Лютий Панасюк В.М. – 
начальник управління з 
питань цивільного за-
хисту населення обл.-
держадміністрації 

  

Про здійснення заходів щодо безава-
рійного пропуску на водних об’єктах 
льодоходу та весняного паводка з 
відпрацюванням планів взаємодії з  
обласними спеціалізованими 
службами ЦЗ  

Згідно з планом ос-
новних заходів ци-
вільного захисту тери-
торіальної підсистеми 
ЄДС ЦЗ на 2022 рік 

Лютий-
березень 

Панасюк В.М. – 
начальник управління з 
питань цивільного за-
хисту населення обл.-
держадміністрації 
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1 2 3 4 

V. Стан реалізації нормативно-правових актів Верховної Ради 
України, Президента України, Кабінету Міністрів України,  

голови обласної державної адміністрації 
Перелік окремих нормативно-пра-
вових актів, оперативний контроль 
за виконанням яких буде здійсню-
ватися протягом кварталу, визна-
чено у додатку 1 до плану роботи 
обласної державної адміністрації 

Необхідність здійснення 
оперативного контролю 
за виконанням зазначе-
них нормативно-право-
вих актів 

Протягом 
кварталу 

Керівники струк-
турних підрозділів 
облдержадміні-
страції та її апарату 

   

VІ. Надання методичної і практичної допомоги 
райдержадміністраціям та виконавчим органам 

місцевих рад 
Заходи щодо надання методичної і 
практичної допомоги райдержадмі-
ністраціям та виконавчим органам 
місцевих рад визначено у додатку 2 
до плану роботи обласної держав-
ної адміністрації 

З метою удосконалення 
роботи райдержадміні-
страцій, виконавчих 
органів місцевих рад 
області 

Протягом 
кварталу 

Заступники голо-
ви, керівник апа-
рату, керівники 
структурних під-
розділів облдерж-
адміністрації та її 
апарату 
 

    

 
VІІ. Організаційно-масові заходи 

7.1. Організація в області заходів з нагоди: 

СІЧЕНЬ 

Нового року (01) 
Різдва Христового (07) 
Міжнародного дня заповідників та національних парків (11) 
Дня Соборності України (22) 
Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту (27) 
Дня пам’яті героїв Крут (29) 

ЛЮТИЙ	

Всесвітнього дня охорони водно-болотних угідь (2)  
Всесвітнього дня боротьби з онкологічними захворюваннями (4) 
Міжнародного дня стоматолога (9) 
Міжнародного дня боротьби з епілепсією (10) 
Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15) 
Міжнародного дня дітей, хворих на рак (15) 
Дня Державного герба України (19) 
Дня Героїв Небесної Сотні (20) 
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Міжнародного дня рідної мови (21) 
Всесвітнього дня рідкісних захворювань (28) 

БЕРЕЗЕНЬ 

Всесвітнього дня цивільної оборони (01) 
Всесвітнього дня імунітету (01) 
Міжнародного дня письменника (03) 
Всесвітнього дня слуху (03) 
Всесвітнього дня боротьби з глаукомою (06) 
Міжнародного жіночого дня (08) 
Дня вшанування пам’яті Т. Шевченка (08-09) 
Дня землевпорядника (12) 
Дня захисту прав споживачів (15) 
Дня працівника податкової і митної справи України (18) 
Дня працівників житлово-комунального господарства і побуто-

вого обслуговування населення (20) 
Всесвітнього дня поезії (21) 
Міжнародного дня лісів (21) 
Міжнародного дня людини з синдромом Дауна (21) 
Всесвітнього дня водних ресурсів (22) 
Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз (24) 
Дня фтизіатра (24) 
Дня Служби безпеки України (25) 
Дня визволення міста Хмельницького від нацистських загарбників (25) 
Години Землі (26) 
Дня Національної гвардії України (26) 
Міжнародного дня театру (27) 
Дня нефролога (27) 

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

Протягом кварталу

Департамент соціального захисту населення  
облдержадміністрації 

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, куль-
тури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації 

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; 

робочої групи щодо розгляду звернень з питань пасажирських перевезень, 
врегулюванню конфліктних та кризових ситуацій на транспорті та оптимізації 
внутрішньообласної мережі автобусних маршрутів загального користування  

Протягом кварталу

Управління інфраструктури облдержадмі-
ністрації 

експертно-перевірної комісії Державного архіву Хмельницької області  
Протягом кварталу

Державний архів області 

архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування та архітектури 
облдержадміністрації; 

робочої групи з розгляду проєктної документації кращої пропозиції 
обласного відкритого архітектурного конкурсу на кращу ескізну пропозицію 
облаштування пам’ятного місця на честь вшанування подвигу учасників Рево-
люції Гідності, Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил у 
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російсько-українській війні за незалежність, суверенітет і територіальну ціліс-
ність України  

Протягом кварталу

Відділ містобудування та архітектури обл-
держадміністрації 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуа-
цій облдержадміністрації 

Січень

Управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

комісії з присудження персональних стипендій для обдарованих дітей, 
творчої молоді та провідних митців області 

Лютий

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

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 пунк-
тах, тематичні зустрічі з трудовими колективами підприємств, організацій, 
установ та жителями населених пунктів області за місцем проживання, висвіт-
лення роз’яснювальних матеріалів у засобах масової інформації з питань пен-
сійного законодавства 

Протягом кварталу

Головне управління Пенсійного фонду 
України в області 

брифінги за участю керівництва облдержадміністрації стосовно небезпе-
ки поширення коронавірусної інфекції 

Щоденно

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

експонування виставок архівних документів: 
“Сила єдності” (до проголошення акту злуки УНР та ЗУНР) 

Січень

Державний архів області 
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заходи з нагоди відзначення Дня Соборності та Свободи України; 
меморіальна виставка “Рой. До 60-річчя Олександра Ройтбурда”; 
обласний конкурс юних талантів “Кришталева зірка”; 
групова всеукраїнська виставка “Український колаж” твори з колекції 

Олега Василенка 
Січень

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

фінальний етап І обласного туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 
2022”  

Лютий

Департамент освіти, науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації 

експонування виставок архівних документів: 
“Герої  Небесної Сотні – наші земляки”  

Лютий

Державний архів області 

вручення обласних стипендій обдарованій молоді та провідним  митцям 
Лютий

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

заходи до  дня народження Т.Г.Шевченка; 
обласний фестиваль-конкурс духових оркестрів та ансамблів духової 

музики мистецьких шкіл 
Березень

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

експонування виставок архівних документів: 
“Податкова та митна служба Хмельниччини”  

Березень

Державний архів області 
 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації       Зоряна ДАВИДЧУК 


