
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження начальника обласної 
військової адміністрації 
29.09.2022 № 362/2022-р 

 
 

РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ 
між начальником, першим заступником, заступниками начальника  

обласної військової адміністрації на період дії воєнного стану 
 

1. Начальник обласної військової адміністрації  

здійснює керівництво роботою обласної військової адміністрації, спрямовує її 
на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, 
Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, 
координує роботу першого заступника, заступників начальника, керівника 
апарату обласної військової адміністрації, начальників районних військових 
адміністрацій, відповідно до законодавства взаємодіє з Офісом Президента 
України, Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування; 

координує діяльність територіальних органів міністерств та інших централь-
них органів виконавчої влади та сприяє у вирішенні покладених на ці органи завдань; 

вносить пропозиції Президентові України щодо відзначення державними 
нагородами України жителів області та погоджує кандидатури, які пропонуються 
для відзначення центральними органами влади; 

інформує Президента України, Кабінет Міністрів України та щорічно 
звітує перед ними про виконання обласною військовою адміністрацією покла-
дених на неї повноважень, а також суспільно-політичне, соціально-економічне, 
екологічне та інше становище на території області, вносить пропозиції з питань 
удосконалення чинного законодавства України і практики його реалізації, си-
стеми державного управління; 

здійснює інші функції та повноваження, спрямовані на забезпечення облас-
ною військовою адміністрацією інших, наданих державою, а також делегованих 
обласною радою повноважень. 

Начальник обласної військової адміністрації у межах повноважень, наданих 
чинним законодавством, 

забезпечує взаємодію з: 

Хмельницькою обласною прокуратурою  

Управлінням Служби безпеки України в області 

Головним управлінням Національної поліції в області 

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташо-
ваним у м. Хмельницький 
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Центрально-Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції 
України (м. Хмельницький) 

Центрально-Західним міжрегіональним управлінням з питань виконання 
кримінальних покарань Міністерства юстиції України 

Територіальним управлінням державної судової адміністрації України в області 

Головним управлінням ДПС в області 

Управлінням державної міграційної служби в області  

Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань 
державної служби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях 

Хмельницьким обласним територіальним центром комплектування та 
соціальної підтримки 

Управлінням Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України в області 

Національною академією Державної прикордонної служби України ім. Богдана 
Хмельницького 

Громадською радою при обласній державній адміністрації 

здійснює керівництво роботою структурних підрозділів обласної війсь-
кової адміністрації, її апарату та консультативно-дорадчих органів: 

Департаменту з питань оборонної роботи та цивільного захисту 

Сектору з питань запобігання та виявлення корупції  

Патронатної служби  

Відділу контролю  

Сектору режимно-секретної роботи  

Сектору мобілізаційної роботи  

Головного спеціаліста (з питань внутрішнього аудиту)  

Колегії обласної державної адміністрації 

Ради оборони Хмельницької області 

Обласної робочої групи для напрацювання пропозицій щодо вирішення 
проблемних питань діяльності фізичних осіб-підприємців області 

Обласної робочої групи з питань захисту прав інвесторів, протидії неза-
конному поглинанню та захопленню підприємств 

Офісу супроводу інвесторів 

Обласної постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян 

Керівного комітету з розробки проєктів Стратегії розвитку Хмельницької 
області на 2021-2027 роки 

Обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної 
плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 
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Обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і 
зайнятості населення 

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

2. Перший заступник, заступники начальника обласної військової 
адміністрації: 

забезпечують виконання положень Конституції, законів України, актів 
Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої 
влади вищого рівня, розпорядчих документів начальника обласної військової 
адміністрації, голови обласної державної адміністрації з питань, що входять до 
їх компетенції, при здійсненні своїх повноважень у сфері управління взаємо-
діють з відповідними міністерствами та іншими центральними органами вико-
навчої влади; 

забезпечують взаємодію обласної військової адміністрації з органами та 
посадовими особами місцевого самоврядування, сприяють у здійсненні ними 
власних повноважень, контролюють виконання делегованих їм законом повно-
важень органів виконавчої влади, розглядають та враховують у своїй діяльності 
пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб; 

взаємодіють з політичними партіями, громадськими і релігійними орга-
нізаціями, професійними спілками та їх об’єднаннями для забезпечення прав і 
свобод громадян, задоволення їх політичних, культурних та інших інтересів з 
урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяють виконанню статутних 
завдань та забезпечують додержання законних прав цих об’єднань громадян; 

відповідають згідно з розподілом обов’язків за підготовку програм, а 
також питань для розгляду, відповідно, на сесіях обласної ради та засіданнях 
ради оборони обласної військової адміністрації, колегії обласної державної 
адміністрації, організовують контроль за виконанням розпорядчих документів 
начальника обласної військової адміністрації, розпоряджень та доручень голови 
обласної державної адміністрації з питань, що входять до їх компетенції; 

контролюють підготовку і беруть участь у розгляді питань на засіданнях 
колегій структурних підрозділів обласної військової адміністрації, територіаль-
них органів центральних органів виконавчої влади відповідно до розподілу 
обов’язків; 

забезпечують підготовку робочих поїздок до області керівництва держа-
ви, а також керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників; 

відповідно до функціональних повноважень здійснюють розгляд звернень 
громадян, крім тих, що, згідно із законодавством, належать до розгляду началь-
ника обласної військової адміністрації. 

1) перший заступник начальника обласної військової адміністрації: 

забезпечує реалізацію державної політики щодо соціально-економічного 
розвитку, залучення інвестицій в економіку області та зовнішньоекономічної діяль-
ності, сприяння приватизації, розвитку підприємництва; 
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координує роботу з підготовки проєктів програм соціально-економічного 
розвитку та стратегії розвитку області, відповідних галузевих програм, органі-
зовує їх виконання; 

забезпечує координацію здійснення експортно-імпортних поставок, реалі-
зацію міжнародних зобов’язань України, сприяє здійсненню заходів, спрямова-
них на зростання експортного потенціалу області, стимулювання виробництва 
імпортозамінної продукції, захист вітчизняних товаровиробників, розвиток 
виробничої кооперації різних галузей; 

забезпечує виконання функцій з питань цивільного захисту населення, 
надзвичайних ситуацій, реалізацію державної політики у сфері захисту 
критичної інфраструктури області, оборонної роботи та взаємодії з органами 
військового управління, правоохоронними органами та іншими військовими 
формуваннями, утвореними відповідно до законів України; 

координує роботу з бюджетних, грошово-кредитних, податкових питань; 

здійснює координацію управління ризиками системи внутрішнього контролю 
у бюджетній сфері; 

готує для подання в установленому порядку до органів виконавчої влади 
вищого рівня фінансові показники і пропозиції до проєкту Державного бюджету 
України, щодо обсягів міжбюджетних трансфертів, даних про зміни складу об’єктів, 
що підлягають бюджетному фінансуванню, балансів фінансових ресурсів; 

організовує виконання обласного бюджету; 

контролює, аналізує і оцінює фінансовий стан в області, інформує з цих 
питань начальника обласної військової адміністрації; 

згідно із законодавством організовує реалізацію державної політики щодо 
ціноутворення та координацію роботи підприємств торгівлі, побутового обслуго-
вування населення та громадського харчування незалежно від форм власності, 
надання адміністративних послуг; 

координує роботу з питань праці та зайнятості населення, альтернативної 
служби; 

у межах компетенції здійснює контроль за дотриманням актів законо-
давства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності; 

сприяє упровадженню заходів щодо захисту прав інтелектуальної влас-
ності та охорони прав винахідників і раціоналізаторів; 

забезпечує здійснення повноважень, визначених Законом України “Про 
місцеві державні адміністрації”, щодо управління об’єктами, які перебувають у 
державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації, 
також делегованих обласною радою функцій управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад області (у разі прийняття обласною радою 
відповідного рішення); 

здійснює загальне керівництво підготовкою робочих поїздок в область 
вищих посадових осіб держави. 
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У межах своїх функціональних повноважень та повноважень, наданих 
чинним законодавством: 

спрямовує, координує і контролює роботу структурних підрозділів 
обласної військової адміністрації: 

Департаменту економічного розвитку  

Департаменту фінансів  

Департаменту з питань оборонної роботи та цивільного захисту  

забезпечує взаємодію з: 

Головним управлінням статистики в області  

Головним управлінням ДПС в області 

Головним управлінням Державної казначейської служби України в області 

Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуа-
цій в області 

Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в області 

Головним управлінням Пенсійного фонду України в області 

Хмельницьким обласним центром зайнятості 

Управлінням Держпраці в області 

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Вінниць-
кій та Хмельницькій областях 

Південно-західним міжобласним територіальним відділенням Антимоно-
польного комітету України 

Обласним центром з гідрометеорології  

Поліським відділом Державної регуляторної служби  

Відділенням Національної служби посередництва та примирення в області 

Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в 
Хмельницькій області 

Обласними банківськими установами 

Союзом промисловців та підприємців області  

Агенцією регіонального розвитку Хмельницької області 

Обласною спілкою споживчих товариств 

Федерацією профспілок області 

Регіональною радою підприємців області 

Координаційним штабом підтримки бізнесу 

Регіональним фондом підтримки підприємництва в області 

здійснює керівництво роботою: 

Територіальної тристоронньої соціально-економічної ради 
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Міжвідомчої регіональної робочої групи зі сприяння у боротьбі із неле-
гальним обігом і роздрібною торгівлею пальним в області 

Комісії при облдержадміністрації з питань координації роботи щодо 
контролю за додержанням умов і правил здійснення операцій з металобрухтом 

Робочої групи з питань сприяння проведенню колективних переговорів 

Координаційної ради з організації роботи зі здійснення шефства над 
військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України та 
Державної прикордонної служби України при облдержадміністрації 

Офісу супроводу інвесторів при облдержадміністрації 

Комісії з перевірки стану військового обліку призовників і військово-
зобов’язаних державних органів, підприємств та організацій на території області  

Обласної призовної комісії 

Комісії з питань упорядкування обліку юридичних осіб, що за даними 
ЄДРПОУ належать до сфери управління органів державної влади, які цього не 
підтверджують 

Регіональної комісії з питань евакуації при обласній державній адміні-
страції 

Робочої групи із формування пропозицій щодо організації реабілітаційної 
роботи в області, у тому числі для осіб, що перенесли COVID-19, при обласній 
державній адміністрації 

Обласної робочої групи для напрацювання пропозицій щодо вирішення 
проблемних питань діяльності фізичних осіб-підприємців області 

Комісії з питань проведення перевірок стану та оцінки мобілізаційної 
готовності місцевих органів виконавчої влади нижчого рівня, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх 
управління або залучаються ними до виконання мобілізаційних (замовлень) у 
межах області 

2) заступник начальника обласної військової адміністрації з питань 
агропромислового комплексу та земельних відносин, екології і природо-
користування, культури, інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю: 

забезпечує реалізацію державної політики у галузі агропромислового 
комплексу та земельних відносин, лісового, рибного, водного господарства, 
екології і природокористування, раціонального використання надр, земель, 
лісів, підвищення родючості ґрунтів, у сфері безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів області, а також комунікацій з громадськістю, культури, 
міжнаціональних відносин і релігії; 

бере участь у підготовці проєктів програм соціально-економічного роз-
витку та стратегії розвитку області, відповідних галузевих програм, організовує 
їх виконання; 
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вносить пропозиції щодо розміщення, спеціалізації і розвитку підпри-
ємств, організацій та установ агропромислового комплексу; 

сприяє розвитку особистих підсобних господарств населення, фермер-
ства, прогресивних форм та технологій сільськогосподарського виробництва, 
зміцненню приватної форми власності у відповідних галузях; 

сприяє організації роботи щодо використання природних ресурсів; 

здійснює контроль у межах компетенції за станом функціонування істо-
рико-культурних заповідників, охороною пам’яток історії та культури; 

здійснює контроль у межах компетенції за станом виконання законо-
давства щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як дер-
жавної; 

забезпечує у межах повноважень додержання чинного законодавства про 
свободу совісті та релігійні організації; 

сприяє роботі засобів масової інформації, забезпечує дотримання чинного 
законодавства з питань інформаційного простору та комунікацій з громадськістю; 

забезпечує систематичний аналіз стану і тенденцій розвитку внутрішньо-
політичної ситуації в області, організовує роз’яснення курсу реформ Прези-
дента України та Кабінету Міністрів України; 

сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, 
організацій. 

У межах своїх функціональних повноважень та повноважень, наданих 
чинним законодавством: 

спрямовує, координує і контролює роботу структурних підрозділів 
обласної військової адміністрації: 

Департаменту природних ресурсів та екології  

Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій  
Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин  
забезпечує взаємодію з: 

Головним управлінням Державної служби України з питань геодезії, 
картографії та кадастру в області 

Головним управлінням Державної служби України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів в області  

Обласним управлінням лісового та мисливського господарства  

Регіональним офісом водних ресурсів в області 

Управлінням Державного агентства меліорації та рибного господарства в 
області 

Державною екологічною інспекцією в області  
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Хмельницькою державною сільськогосподарською дослідною станцією 
Інституту кормів та сільського господарства “Поділля” Національної Академії 
аграрних наук України 

Хмельницькою регіональною філією державного підприємства “Центр 
державного земельного кадастру” 

Хмельницькою філією ДП “Вінницький науково-дослідний та проєктний 
інститут землеустрою” 

Регіональним представництвом ПАТ “Аграрний фонд” 

Філією АТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України”  

ТОВ “Поділляплемсервіс” 

Асоціацією сільськогосподарських підприємств 

Хмельницьким відділенням Українського державного фонду підтримки 
фермерських господарств 

Хмельницькою філією державної установи “Інститут охорони ґрунтів України”  

Асоціацією фермерів та приватних землевласників Хмельницької області 

Хмельницькою обласною організацією Українського товариства мислив-
ців та рибалок 

Асоціацією сільськогосподарських товаровиробників “Поділля” 

Радою підприємств хлібопекарної промисловості області 
Радою підприємств молочної промисловості області 
Обласною конкурсною комісією з питань надання часткової компенсації 

вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи 
приватний сектор) 

Філією АТ “НСТУ “Хмельницька регіональна дирекція” 
Представництвом Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення в області 
Обласною фірмою “Кіновідеопрокат” 

Громадською радою при обласній державній адміністрації 

Консультативною радою у справах ветеранів війни, сімей загиблих (по-
мерлих) захисників України при Хмельницькій обласній державній адміністрації 

Обласною кінокомісією при обласній державній адміністрації 
Регіональною комісією з питань реабілітації 
Культурно-мистецькими закладами області 

здійснює керівництво роботою: 

Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при облдержадміні-
страції 

Координаційної ради зі сприяння формуванню регіональної екологічної 
мережі, розвитку заповідної справи та збереження біорізноманіття при обл-
держадміністрації 
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Комісії з питань сприяння здійсненню контролю за використанням та 
охороною надр при облдержадміністрації 

Комісії з питань сприяння організації продажу земельних ділянок або 
прав користування на них на земельних торгах та продажу земельних ділянок 
державної власності громадянам та юридичним особам 

Постійно діючої обласної комісії з питань поводження з безхазяйними 
відходами 

Робочої групи з питань координації дій щодо раціонального та ефектив-
ного використання земельних ресурсів у Хмельницькій області 

Робочої групи з врегулювання проблемних питань, пов’язаних із реєстра-
цією податкових накладних  

Комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони 
атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря у Хмель-
ницькій зоні 

Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського су-
спільства 

Обласної комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитеро-
ристичної операції, жертв війни та політичних репресій 

Комісії по присудженню персональних стипендій для провідних митців області 

Комісії по присудженню персональних стипендій для обдарованих дітей 
та творчої молоді 

Комісії з інвентаризації водних об'єктів, лісових ресурсів, об'єктів дер-
жавної та комунальної власності, що знаходяться на території територіальних 
громад Хмельницької області 

Комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат суб'єктам господа-
рювання, які займаються виноградарством, садівництвом і хмелярством 

Робочої групи з питань законності використання водних об’єктів Хмель-
ницької області 

Робочої групи з розгляду питань щодо здійснення інших рубок (не пов'я-
заних з веденням лісового господарства) у межах смуг відведення автомо-
більних доріг загального користування державного та місцевого значення за 
межами населених пунктів Хмельницької області 

3) заступник начальника обласної військової адміністрації з питань 
інфраструктури, будівництва, енергетики, житлово-комунального госпо-
дарства, охорони здоров’я та здійснення заходів з децентралізації: 

забезпечує реалізацію державної політики у галузях інфраструктури, 
транспорту, курортів і туризму, енергетики та енергоринку, охорони здоров’я, 
будівництва та житлово-комунального господарства, сприяння поштовому зв’язку, 
проведення експертизи містобудівної документації відповідно до законодавства 
України;  
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забезпечує здійснення заходів з децентралізації державної влади, рефор-
ми місцевого самоврядування та територіальної організації влади в області; 

бере участь у підготовці програм соціально-економічного розвитку та стра-
тегії розвитку області, відповідних галузевих програм, організовує їх виконання; 

координує роботу з будівництва та експлуатації автомобільних доріг; 

здійснює координацію роботи і сприяє вирішенню питань теплопоста-
чання, водопостачання та водовідведення, благоустрою населених пунктів, 
поводження з твердими побутовими відходами; 

координує роботу будівельних організацій, підприємств і організацій 
будівельної індустрії, промисловості будівельних матеріалів, архітектури; 

координує роботу з виконання першочергових заходів щодо створення 
сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливос-
тями та забезпечення їм безперешкодного доступу до об’єктів соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури; 

сприяє розвитку індивідуального житлового будівництва; 

організовує заходи, спрямовані на запобігання та ліквідацію інфекційних 
захворювань, епідемій; 

здійснює координацію роботи з питань забезпечення медичною гумані-
тарною допомогою закладів охорони здоров’я області; 

здійснює координацію роботи щодо внесення даних до електронної 
системи “Шлях”. 

У межах своїх функціональних повноважень та повноважень, наданих 
чинним законодавством: 

спрямовує, координує і контролює роботу: 

структурних підрозділів обласної військової адміністрації: 

Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального 
господарства  

Департаменту охорони здоров’я  
Управління інфраструктури  

Відділу містобудування та архітектури  

а також спрямовує та координує роботу: 

Державного підприємства “Хмельницька обласна служба єдиного замовника” 
Державної установи “Служба місцевих доріг Хмельниччини” 
Державного підприємства “Хмельницька обласна служба місцевих автодоріг” 
Державного підприємства “Хмельницький обласний фонд підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі” 

Державного підприємства “Хмельницьккурортресурси”  

забезпечує взаємодію з: 

Придністровським міжрегіональним управлінням Укртрансбезпеки  

Управлінням Державної інспекції енергетичного нагляду в області 
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Управлінням Державної інспекції архітектури та містобудування у Хмель-
ницькій області 

Службою автомобільних доріг в області 

Дочірнім підприємством “Хмельницькоблавтодор” 

Акціонерним товариством “Хмельницькобленерго” 

Товариством з обмеженою відповідальністю “Хмельницькенергозбут” 

Акціонерним товариством “Хмельницькгаз” 

Товариством з обмеженою відповідальністю “Хмельницькгаззбут” 

Публічним акціонерним товариством “Шепетівкагаз” 

Хмельницьким регіональним управлінням Державного фонду сприяння 
молодіжному житловому будівництву 

Хмельницькою дирекцією Українського державного підприємства пошто-
вого зв’язку “Укрпошта” 

Відокремленим підрозділом “Хмельницька АЕС” ДП “НАЕК “Енергоатом” 

Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками в 
області 

Державною установою “Хмельницький обласний центр контролю та 
профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” 

Хмельницьким регіональним відділенням Асоціації міст України 

Асоціацією ОТГ Хмельницької області 
Обласною організацією товариства Червоного Хреста 
Закладами охорони здоров’я області 

здійснює керівництво роботою: 

Координаційної ради з безпеки дорожнього руху при обласній державній 
адміністрації 

Комісії з розв’язання проблемних питань забезпечення прав мешканців 
гуртожитків на житло 

Регіональної ради з питань створення та забезпечення функціонування 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

Робочої групи зі сприяння належній організації роботи щодо затверд-
ження добудови проблемних об’єктів житлового будівництва 

Обласного конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів 
щодо визначення автобусних перевізників на міжміських та приміських авто-
бусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території 
області 

Комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного 
відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку  
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Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних 
груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструк-
тур в області 

Спостережної ради з питань підтримки індивідуального житлового будів-
ництва на селі  

Госпітальної ради Хмельницького госпітального округу 

Обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 

Робочої групи з координації роботи щодо розгляду заяв та розподілу 
обсягів субвенції на розроблення комплексних планів просторового розвитку 
територій територіальних громад Хмельницької області як консультативного 
дорадчого органу 

Комісії облдержадміністрації по вибору місць для будівництва нових і 
розширення діючих санаторно-курортних і оздоровчих закладів на території 
курорту “Сатанів”  

4) заступник начальника обласної військової адміністрації з питань 
соціального захисту населення, освіти і науки, молоді, спорту та архівної 
справи: 

забезпечує реалізацію державної політики у галузях соціального захисту 
населення (крім питань праці та зайнятості), науки, освіти, фізичної культури і 
спорту, архівної справи; 

бере участь у підготовці програм соціально-економічного розвитку та стра-
тегії розвитку області, відповідних галузевих програм, організовує їх виконання; 

здійснює координацію і загальне керівництво роботою закладів соціального 
захисту населення, науки, освіти, фізичної культури і спорту, вживає заходів 
щодо оптимізації їх мережі, розробляє прогнози їх розвитку; 

вживає заходів щодо розвитку сімейних форм виховання дітей, поліпшен-
ня соціальної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 
піклування, поліпшення умов життя багатодітних сімей та сімей, які опинилися 
у складних життєвих обставинах, забезпечення рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків, попередження насильства у сім’ї, протидії торгівлі людьми, 
оздоровлення дітей; 

сприяє у роботі жіночих, молодіжних і дитячих організацій, фондів, асоціацій; 

бере участь у межах повноважень в організації розгляду звернень та запитів 
щодо надання дозволу на виїзд за межі України водіїв, що здійснюють переве-
зення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними 
транспортними засобами для потреб Збройних Сил України, інших, утворених 
відповідно до законів України, військових формувань, а також населення 
України через державний кордон 

У межах своїх функціональних повноважень та повноважень, наданих 
чинним законодавством: 
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спрямовує, координує і контролює роботу структурних підрозділів 
обласної військової адміністрації: 

Департаменту соціального захисту населення (крім питань праці та зайня-
тості населення) 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту  
Державного архіву області 

Служби у справах дітей  
Обласного центру соціальних служб 
забезпечує взаємодію з: 
Головним управлінням Національної соціальної сервісної служби в області  
Відділом в області Міністерства у справах ветеранів України  
Центром допомоги учасникам антитерористичної операції 
Державною службою якості освіти України в області 
Обласним регіональним центром з фізичної культури і спорту інвалідів 

“Інваспорт” 
Обласним центром фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” 
Обласним осередком Національного Олімпійського Комітету України 
Фізкультурно-спортивними товариствами 
Обласним відділенням Фонду України соціального захисту осіб з інвалідністю 
Молодіжною радою при обласній державній адміністрації  
Соціальними, навчальними, оздоровчими закладами області 
здійснює керівництво роботою: 
Комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорно-

бильської катастрофи 

Комісії по розгляду питань з надання грошової допомоги громадянам, які 
потребують дороговартісного лікування 

Обласної Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демог-
рафічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми 

Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських 
організацій осіб з інвалідністю в області  

Робочої групи з питань гуманітарної допомоги при обласній державній 
адміністрації 

Обласного гуманітарного штабу з питань організації проведення евакуації, 
розміщення та надання допомоги внутрішньо переміщеним особам 

Робочої групи з питань здійснення аналізу та визначення потреб області у 
продовольчих продуктах в умовах воєнного стану  

Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання 

Регіональної ради професійної (професійно-технічної ) освіти 
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Обласної комісії для встановлення віку дитини, яка залишилася без піклу-
вання батьків та потребує соціального захисту 

Обласної спостережної комісії  

Комісії з визначення кандидатур на присудження обласної премії імені 
Миколи Дарманського у галузі освіти та науки 

Комісії з проведення моніторингу стану дотримання вимог чинного зако-
нодавства щодо організації харчування у загальноосвітніх закладах області  

Комісії з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти області 

Атестаційної комісії з проведення державної атестації дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку Хмельницької області 

Комісії з питань обліку майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку 
дітей 

Оперативного штабу з організації оздоровлення та відпочинку дітей в області 

Ради з визначення кандидатур на присудження обласної премії у сфері 
фізичної культури та спорту за вагомий внесок у розбудову фізкультурно-
спортивного руху 

Комісії з присудження премії облдержадміністрації “За вагомі досягнення 
молоді у різних сферах суспільного життя” 

Комісії з присудження персональних стипендій для спортсменів “За ваго-
мий внесок у розвиток спорту вищих досягнень” 

Комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в 
зоні відчуження у 1986-1990 роках 

Спортивної ради при обласній державній адміністрації 

Регіональної комісії з питань розподілу коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наб-
лижених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

Обласної комісії з питань сприяння організації і проведенню допризовної 
підготовки та підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей  

5) заступник начальника обласної військової адміністрації з питань 
цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації: 

забезпечує реалізацію державної політики у сфері цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій та цифровізації, цифрових інновацій, інформатизації, 
електронного урядування, цифрових навичок та цифрових прав громадян, 
 відкритих даних, розвитку місцевих електронних інформаційних ресурсів, у 
сфері надання електронних та адміністративних послуг, безпеки інформації та 
зв’язку, розвитку IT-індустрії; 

забезпечує координацію роботи із здійснення заходів щодо кібербезпеки 
та захисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури; 
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бере участь у підготовці програм соціально-економічного розвитку та стратегії 
розвитку області, відповідних галузевих програм, організовує їх виконання; 

організовує діяльність з налагодження внутрішніх процесів роботи з 
даними та ефективного обміну інформацією з Офісом Президента України, 
Секретаріатом Кабінету Міністрів України та іншими центральними органами 
виконавчої влади, забезпечує впровадження та супровід новітніх інформаційно-
телекомунікаційних технологій, прикладного програмного забезпечення з метою 
автоматизації основних процесів діяльності обласної військової адміністрації; 

організовує роботу з надання консультаційної, методичної і практичної 
допомоги в питаннях цифровізації. 

У межах своїх функціональних повноважень та повноважень, наданих чинним 
законодавством: 

спрямовує, координує і контролює роботу: 
Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифро-

візації обласної військової адміністрації 
забезпечує взаємодію з: 
Управлінням Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-

мації України в області 

Хмельницькою філією “Публічне акціонерне товариство “Укртелеком”  

Хмельницькою філією концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення 

Подільською філією ДП “Український державний центр радіочастот”  

відділом інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату обласної 
військової адміністрації  

здійснює керівництво роботою: 
Науково-технічної ради з питань інформатизації області при Хмельниць-

кій обласній державній адміністрації 
 

 

Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


