
Додаток 2 
до плану роботи обласної державної 
адміністрації на І квартал 2022 року
	

 
 

З А Х О Д И 
щодо надання методичної та практичної допомоги  

райдержадміністраціям, виконавчим органам 
місцевих 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 документами, документами для службового кори-
стування; 

райдержадміністраціям, структурним підрозділам облдержадміністрації, 
міським, селищним, сільським радам з питань опрацювання документів у 
системі електронного документообігу АСКОД 

Протягом кварталу 

Загальний відділ, відділ інформаційно-комп’ютер-
ного забезпечення  апарату облдержадміністрації 

райдержадміністраціям та органам 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 

райдержадміністраціям та структурним підрозділам облдержадміністрації 
щодо організації роботи зі зверненнями громадян   

Протягом кварталу 
Відділ роботи із зверненнями громадян апарату 
облдержадміністрації 

райдержадміністраціям та органам місцевого самоврядування 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 орга-
нам місцевого самоврядування з питань створення сімейних ферм, сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативів; 

надання науково-методичних рекомендацій сільськогосподарським та 
промисловим товаровиробникам різних форм власності з різних напрямів  
ефективного господарювання та розвитку бізнесу; 

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

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

методична допомога громадам у проведенні соціальної роботи, наданні 
соціальних послуг 

Протягом кварталу 

Обласний центр соціальних служб  

структурному підрозділу з питань культури Зіньківської сільської ради з 
питань дотримання законодавства в галузі охорони культурної спадщини 

Березень 
Департамент інформаційної діяльності, куль-
тури, національностей та релігій облдержадміні-
страції  

2. Проведення семінарів, нарад: 

навчання для кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, 
піклувальники, усиновителі, патронатні вихователі 

Протягом кварталу  

Обласний центр соціальних служб  

наради з керівниками закладів освіти області, органів управління освітою 
міських, селищних, сільських рад; 

семінари з реалізації концепції СТЕМ-освіти; 
навчальний семінар із упровадження системи реформи шкільного харчування; 
навчальний семінар з інклюзивної освіти 

Протягом кварталу 

Департамент освіти, науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації 

нарада з керівним складом у сфері цивільного захисту районних держав-
них адміністрацій та територіальних громад з підведення підсумків роботи 
у 2021 році та визначення завдань на 2022 рік  

Січень 

Управління з питань цивільного захисту насе-
лення облдержадміністрації   
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обласний семінар директорів мистецьких шкіл “Сучасні підходи до 
управління та організації роботи мистецької школи”; 

обласний семінар викладачів духових та ударних інструментів мистець-
ких шкіл “Академічні аспекти та практика викладання у класах духових та 
ударних інструментів мистецьких шкіл” 

Лютий 

Департамент інформаційної діяльності, куль-
тури, національностей та релігій облдержадмі-
ністрації 

підвищення кваліфікації прийомних батьків, сім’ї яких функціонують 
більше 2-х років; 

зустріч-нарада з директорами міських, селищних центрів соціальних служб, 
закладів соціального обслуговування, відповідальних за проведення соціальної 
роботи комунальних закладів територіальних громад “Про підсумки роботи щодо 
надання соціальних послуг у 2021 році, стратегічні завдання на 2022 рік” 

Лютий 

Обласний центр соціальних служб  

науково-практична нарада з головами територіальних громад, керівни-
ками сільськогосподарських підприємств області з питань підготовки та органі-
зованого проведення комплексу весняно-польових робіт 

Березень 

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

обласний семінар викладачів мистецьких шкіл по класу гітари “Актуальні 
проблеми організаційно-педагогічної діяльності викладачів класу гітари мис-
тецької школи та шляхи їх вирішення”; 

обласний семінар директорів базових Будинків культури сільських, 
селищних територіальних громад області “Клубні заклади і громада – взаємодія 
у новому форматі” 

Березень 

Департамент інформаційної діяльності, куль-
тури, національностей та релігій облдержадмі-
ністрації 

навчання працівників закладів, установ, що надають соціальні послуги, 
фахівців із соціальної роботи, посадових осіб районних державних адміністра-
цій, органів місцевого самоврядування, які здійснюють управління системою 
надання соціальних послуг сім’ям та дітям, працівників служб у справах дітей 
“Особливості надання соціальних послуг сім’ям, які опинилися у складних 
життєвих обставинах” 

Березень 

Обласний центр соціальних служб  
__________________________________________________ 


