
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження начальника обласної 
військової адміністрації  
28.12.2022 № 596/2022-р 

 

ПЛАН РОБОТИ 
Хмельницької обласної державної адміністрації 

(Хмельницької обласної військової адміністрації) 
на 2023 рік 

 

Зміст заходу 
Обґрунтування 

необхідності 
здійснення заходу 

Термін 
виконання 

Відповідальні 
виконавці 

1 2 3 4 

І. Питання, які готуватимуться для розгляду в установленому порядку у зв’язку 
з рішенням Хмельницької обласної ради від 26.02.2022 №1-9/2022 “Про тимчасове 
делегування повноважень Хмельницької обласної ради Хмельницькій обласній 

військовій адміністрації” 

І квартал 
Звіт про виконання Програми 
економічного та соціального 
розвитку Хмельницької області 
на 2022 рік 

З метою інформуван-
ня по виконання про-
грами  

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

  

Про програму економічного та соціаль-
ного розвитку Хмельницької області на 
2023 рік 

З метою визначення 
пріоритетів, завдань 
та заходів, що забез-
печуватимуть у 
2023 році розвиток 
регіону

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

  

Звіт про виконання Програми фінансо-
вої підтримки функціонування Агенції 
регіонального розвитку Хмельницької 
області на 2022 рік 

З метою аналізу 
виконання вказаної 
Програми 

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

  

Про обласну програму розвитку 
та підтримки комунальних закла-
дів охорони здоров’я Хмельниць-
кої обласної ради на 2023 рік 

З метою сприяння 
розвитку та під-
тримки комуналь-
них закладів охо-
рони здоров’я 
обласної ради

І квартал Завроцький О.І. – 
директор Департамен-
ту охорони здоров’я 
облдержадміністрації 

  

Про хід виконання обласної про-
грами централізованого забезпе-
чення медичних закладів медич-
ним обладнанням, медикамента-
ми та виробами медичного приз-
начення на 2021-2023 роки  

З метою аналізу 
стану виконання 
вказаної програми 
у 2022 році  

І квартал Завроцький О.І. – 
директор Департамен-
ту охорони здоров’я 
облдержадміністрації 

  

Про хід виконання цільової комп-
лексної програми розвитку осві-
ти Хмельницької області на 
2021-2025 роки 

З метою аналізу 
стану виконання 
вказаної програми 
у 2021-2022 роках

І квартал Басюк Д.І. –  
директор Департаменту 
освіти та науки облдерж-
адміністрації

  



 2
 

1 2 3 4 
Про обласну програму оздоров-
лення та відпочинку дітей на 
період до 2027 року 

З метою організа-
ції оздоровлення 
та відпочинку 
дітей 

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

  

ІІ квартал 

Звіт про хід виконання у 2022 ро-
ці Програми розвитку малого і 
середнього підприємництва 
Хмельницької області на 2021-
2023 роки 

З метою аналізу 
стану виконання 
вказаної Програ-
ми у 2022 році  

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

  

Про виконання обласної цільової 
соціальної програми “Молодь 
Хмельниччини” у 2021-2022 ро-
ках 

З метою інформуван-
ня про виконання  
програми  

ІІ квартал Томусяк Н.П. –  
начальник управління 
молоді, фізичної куль-
тури і спорту облдерж-
адміністрації

  

Про виконання обласної цільової 
соціальної програми національ-
но-патріотичного виховання ді-
тей та молоді на 2018-2021 роки 

З метою інформуван-
ня про виконання  
програми  

ІІ квартал  Томусяк Н.П. –  
начальник управління 
молоді, фізичної куль-
тури і спорту облдерж-
адміністрації

  

Про хід виконання обласної 
програми розвитку та підтримки 
комунальних закладів охорони 
здоров'я Хмельницької обласної 
ради у 2022 році

З метою аналізу 
стану виконання 
вказаної програми 
у 2022 році  

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

  

Про хід виконання у 2022 році прог-
рами охорони навколишнього природ-
ного середовища Хмельницької об-
ласті на 2021-2025 роки 

З метою зменшення 
техногенного наван-
таження на навко-
лишнє природне 
середовище

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

  

Про виконання програми відновлен-
ня та розвитку комунального під-
приємства “Аеропорт Хмельниць-
кий” на 2018-2022 роки 

З метою аналізу 
виконання заходів 
вказаної  програми 

ІІ квартал Остапчук  В.В. –  
начальник управління 
інфраструктури обл-
держадміністрації

  

Про внесення змін до обласної 
комплексної програми соціаль-
ного захисту населення на 2021-
2025 роки  

З метою соціаль-
ного захисту вете-
ранів війни та чле-
нів сімей загиблих 
(померлих) захис-
ників і захисниць 
України 

ІІ квартал  Ковальчук І.І. –  
директор Департаменту 
соціального захисту 
населення облдержадмі-
ністрації 
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1 2 3 4 
Звіт про виконання у 2022 році облас-
ної комплексної програми соціальної 
підтримки учасників Антитерорис-
тичної операції, операції Об’єднаних 
сил, членів їх сімей, сімей загиблих 
учасників АТО, операції Об’єднаних 
сил, постраждалих учасників Рево-
люції Гідності, учасників-доброволь-
ців, які брали участь у захисті тери-
торіальної цілісності та державного 
суверенітету на Сході України та 
вшанування пам’яті загиблих на 
2021-2022 роки 

З метою інформу-
вання про ви-
конання програми 

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

  

Звіт про хід виконання обласної 
комплексної програми соціаль-
ного захисту населення на 2021-
2025 роки  

З метою інформу-
вання про хід вико-
нання програми у 
2022 році 

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

  

Про хід виконання обласної 
програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства на 
2021-2023 роки 

З метою інформу-
вання про хід вико-
нання програми у 
2022 році 

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

  

Про хід виконання обласної про-
грами розвитку культури і духов-
ності на період до 2023 року 

З метою інформуван-
ня про хід виконання 
програми у 2022 році 

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

  

Про хід виконання програми 
збереження об’єктів культурної 
спадщини Хмельницької області 
на 2021-2025 роки 

З метою інформуван-
ня про хід виконання 
програми у 2022 році 

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

  

Про виконання Програми сприяння якіс-
ній бойовій підготовці військової части-
ни 3053 Національної гвардії України, 
яка розташована на території Хмель-
ницької області, на 2021-2022 роки  

З метою інформуван-
ня про виконання  
програми  

ІІ квартал Горбатюк Р.В. -– 
директор Департаменту з 
питань оборонної роботи 
та цивільного захисту 
облдержадміністрації

  

Про виконання Програми протидії 
тероризму на 2021-2022 роки  

З метою інформуван-
ня про виконання  
програми  

ІІ квартал Управління служби 
безпеки України у 
Хмельницькій області,  
Горбатюк Р.В. -– 
директор Департаменту з 
питань оборонної роботи 
та цивільного захисту 
облдержадміністрації 
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1 2 3 4 
Про виконання Програми спри-
яння якісній підготовці кадрів та 
покращення матеріально-техніч-
ного забезпечення Національної 
академії Державної прикордон-
ної служби України ім. Б.Хмель-
ницького, яка розташована на 
території Хмельницької області, 
на 2022 рік  

З метою інформуван-
ня про виконання  
програми  

ІІ квартал  Горбатюк Р.В. -– 
директор Департаменту з 
питань оборонної роботи 
та цивільного захисту 
облдержадміністрації  
спільно з ректором 
Національної академії 
Державної прикордон-
ної служби України 
ім. Б.Хмельницького

  

Про внесення змін до регіональної 
програми інформатизації “Цифро-
ва трансформація Хмельниччини” 
на 2021-2023 роки 

З метою створення 
комплексних систем 
захисту інформації в 
інформаційно-теле-
комунікаційних си-
стемах у структурних 
підрозділах облдерж-
адміністрації,  
придбання засобів 
інформатизації та 
зв’язку (відповідного 
обладнання), 
розміщення серверу 
для забезпечення 
хостингу електронної 
системи документо-
обігу та технічного 
захисту інформації

 Кафлевська І.Ю. –   
начальник управління 
цифрового розвитку, 
цифрових трансфор-
мацій та цифровізації 
облдержадміністра-
ції 

  

ІІІ квартал 
Звіт про хід виконання програми 
підвищення рівня безпеки дорож-
нього руху Хмельницької області  на 
2021-2023 роки 

З метою аналізу 
стану виконання 
вказаної програми 
у2022 році

IІІ квартал Остапчук  В.В. –  
начальник управління 
інфраструктури обл-
держадміністрації

  

Про хід виконання програми 
сприяння військовому команду-
ванню в підвищенні обороно-
здатності та бойової готовності 
військових частин Збройних сил 
України, які розташовані на 
території Хмельницької області 
на 2022-2023 роки в умовах пра-
вового режиму воєнного стану  

З метою інформу-
вання про хід 
здійснення прог-
рами та її вико-
нання   

ІІІ квартал  Горбатюк Р.В. –  
директор Департаменту 
з питань оборонної ро-
боти та цивільного за-
хисту облдержадміні-
страції спільно з 
начальником Хмель-
ницького ОТЦ та СП та 
командирами  окремих 
військових частин 

  

Про хід виконання обласної про-
грами “Територіальна оборона на 
2022-2024 роки” 

З метою забезпе-
чення контролю 
виконання про-
грами 

ІІІ квартал  Горбатюк Р.В. –  
директор Департаменту з 
питань оборонної роботи 
та цивільного захисту 
облдержадміністрації 
спільно з командиром 
військової частини 
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1 2 3 4 
Про хід виконання Комплексної 
програми профілактики правопо-
рушень та боротьби зі злочин-
ністю на території Хмельницької 
області на 2021-2025 роки  

З метою забезпе-
чення контролю 
виконання про-
грами  

ІІІ квартал  Головне управління 
Національної поліції в 
області, 
Горбатюк Р.В. – 
директор Департаменту з 
питань оборонної роботи 
та цивільного захисту 
облдержадміністрації

  

ІV квартал 
Про Програму економічного та соці-
ального розвитку Хмельницької об-
ласті на 2024 рік 

З метою визначення 
пріоритетів, завдань та 
заходів, що забезпечу-
ватимуть у 2024 році 
розвиток регіону

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

  

Про хід виконання обласної програми 
розвитку архівної справи на 2022-
2025 роки  

З метою інформу-
вання про хід ви-
конання програми

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

  

Про хід виконання програми 
формування страхового фонду 
документації Хмельницької об-
ласті на 2022-2025 роки 

З метою інформу-
вання про хід ви-
конання програми 

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

  

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

І квартал 
Звіт про виконання обласного 
бюджету Хмельницької області 
за 2022 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України 

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

  

Про внесення змін до обласного 
бюджету Хмельницької  області на 
2023 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України 

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

  

Про стан фінансово-бюджетної 
дисципліни в області за 2022 рік 

З метою забезпечення 
законного, раціональ-
ного та ефективного 
витрачання бюджет-
них коштів, а також 
інших активів тери-
торіальних громад 
області

І квартал Марценюк А.А. – 
начальник Управління 
Західного офісу Держ-
аудитслужби в області 

  

Про стан виконання заходів у 
сфері цивільного захисту насе-
лення і територій формування 
органів управління та сил цивіль-
ного захисту територіальної 
підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту 

З метою забезпе-
чення захисту, на-
селення, терито-
рії, навколишньо-
го природного се-
редовища області 

І квартал Горбатюк Р.В. -– 
директор Департаменту з 
питань оборонної роботи 
та цивільного захисту 
облдержадміністрації, 
Братко Е.П. –  
начальник ГУ ДСНС 
України в області
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1 2 3 4 
Про організацію роботи архівних 
установ області в умовах завер-
шення адміністративно-територі-
альної реформи України 

З метою аналізу 
роботи архівних 
установ області 

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

  

Про план роботи обласної державної 
адміністрації (обласної військової 
адміністрації) на ІІ квартал 2023 року 

З метою колектив-
ного обговорення та 
узгодження основ-
них напрямів діяль-
ності облдержадмі-
ністрації

І квартал Косяк І.О. –   
начальник організацій-
ного відділу апарату 
облдержадміністрації 

ІІ квартал 

Про підсумки проходження опа-
лювального сезону 2022/2023 ро-
ку та організацію підготовки 
об’єктів житлово-комунального 
господарства та соціальної сфери 
до роботи в зимовий період 
2023/2024 року 

З метою підведення 
підсумків та аналізу 
стану проходження 
опалювального сезо-
ну 2022/2023 року та 
підготовки до опалю-
вального сезону 
2023/2024 року

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

  

Про підготовку до опалювально-
го сезону та заходи з енергозбе-
реження в закладах освіти об-
ласті 

З метою забезпе-
чення ефектив-
ного використан-
ня енергоресурсів 
в осінньо-зимовий 
період

ІІ квартал  Басюк Д.І. –  
директор Департаменту 
освіти та науки облдерж-
адміністрації 

  

Про стан готовності місць масо-
вого відпочинку населення на 
водних об’єктах 

З метою створення 
безпечних умов у 
місцях масового 
відпочинку насе-
лення на водних 
об’єктах

ІІ квартал Братко Е.П. –  
начальник ГУ ДСНС 
України в області 

  

Про цифровізацію процесів архів-
ної справи та діловодства в архів-
них установах області 

З метою організації 
цифровізації та ство-
рення віддаленого 
доступу до викорис-
тання документів 
архівними устано-
вами області

ІІ квартал Бурдуваліс К.М. – 
директор Держав-
ного архіву області 

  

Про план роботи обласної державної 
адміністрації (обласної військової 
адміністрації) на ІІІ квартал 2023 року 

З метою колектив-
ного обговорення 
та узгодження ос-
новних напрямів 
діяльності обл-
держадміністрації 

ІІ квартал Косяк І.О. –   
начальник організацій-
ного відділу апарату 
облдержадміністрації 
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ІІІ квартал 
Про внесення змін до обласного 
бюджету Хмельницької області на 
2023 рік       

Вимога Бюджетного 
кодексу України 

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

  

Про стан підготовки закладів 
освіти Хмельницької області до 
2023/2024 навчального року  

З метою аналізу 
підготовки закла-
дів освіти до но-
вого навчального 
року

ІІІ квартал Басюк Д.І. –  
директор Департаменту 
освіти та науки облдерж-
адміністрації 

  

Про стан виконання завдань з 
підготовки житлово-комуналь-
ного господарства та соціальної 
сфери області до роботи в зимо-
вий період 2023/2024 року 

З метою підготов-
ки до опалюваль-
ного сезону 
2023/2024 року 

ІІІ квартал Бригадир В.І. –  
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-ко-
мунального господарства 
облдержадміністрації

  

Про використання лісів області у 
період воєнного стану 

З метою охорони та 
збереження навко-
лишнього  природ-
ного середовища 

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

  

Про розвиток закладів охорони 
здоров’я Хмельницького госпі-
тального округу  

З метою реалізації 
державної політи-
ки в галузі охо-
роні здоров’я

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

  

Про створення та функціонуван-
ня на території Хмельницької 
області підрозділів місцевої 
пожежної охорони та центрів 
безпеки громадян 

З метою удоскона-
лення системи реа-
гування на надзви-
чайні ситуації та 
небезпечні події 
відповідно до Стра-
тегії реформування 
системи Державної 
служби надзвичай-
них ситуацій Украї-
ни, схваленої роз-
порядженням КМУ 
від 25.01.2017 №61-р

IІІ квартал Братко Е.П. – 
начальник ГУ ДСНС 
України у Хмель-
ницькій області 
 

 

Про забезпечення прав дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, на влаштування до сімей-
них форм виховання 

З метою виконання 
чинного законодав-
ства щодо забезпечен-
ня реалізації прав дітей 
на виховання в сім’ї

ІІІ квартал Тимофіїв Л.Л. – 
начальник служби у 
справах дітей облдерж-
адміністрації 

  

Про план роботи обласної державної 
адміністрації (обласної військової 
адміністрації) на ІV квартал 2023 року 

З метою колектив-
ного обговорення та 
узгодження основ-
них напрямів діяль-
ності облдержадмі-
ністрації

ІІІ квартал Косяк І.О. –  
начальник організацій-
ного відділ апарату обл-
держадміністрації 
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ІV квартал 
Про проєкт обласного бюджету 
Хмельницької  області на 2024 рік 

Вимога Бюджетного 
кодексу України  

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

    

Про підсумки роботи агропромисло-
вого комплексу області за 9 місяців 
2023 року 

З метою аналізу стану 
розвитку агропроми-
слового комплексу 
області  

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

  

Про плани роботи обласної державної 
адміністрації (обласної військової 
адміністрації) на 2024 рік та І квартал 
2024 року 

З метою колектив-
ного обговорення та 
узгодження основ-
них напрямів діяль-
ності облдержадмі-
ністрації 

ІV квартал Косяк І.О. –  
начальник організацій-
ного відділ апарату обл-
держадміністрації 

ІІІ. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування: 
Участь керівництва адміністрації, 
керівників структурних підрозділів 
облдержадміністрації у роботі сесії, 
президії, депутатських комісій 
обласної ради 

З метою сприяння 
прийняттю рішень, 
що виносяться на 
розгляд обласної 
ради

Протягом року Керівництво адміні-
страції, керівники струк-
турних підрозділів обл-
держадміністрації 

    

Проведення спільних організацій-
но-масових заходів, визначених у 
VІІ розділі плану роботи облдерж-
адміністрації 

З метою забезпечен-
ня виконання 
спільних планів 
проведення заходів  

Протягом року Заступники голови, 
керівник апарату, 
керівники 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 Украї-
ни “Про статус де-
путатів місцевих 
рад”

Протягом року Відділ контролю апа-
рату облдержадміні-
страції 

    

Організація контролю за здійснен-
ням органами місцевого самовря-
дування делегованих повноважень 
органів виконавчої влади 

На виконання поста-
нови Кабінету Мініст-
рів України від 
09.03.1999 року № 339 
“Про затвердження 
Порядку контролю за 
здійсненням органами 
місцевого самовряду-
вання делегованих 
повноважень органів 
виконавчої влади”

Протягом 
року 

Організаційний від-
діл апарату обл-
держадміністрації 
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ІV. Питання для вивчення з наступним інформуванням по них в оперативному 
порядку заступників голови, керівника апарату облдержадміністрації: 

Визначаються квартальними планами роботи обласної державної адміністрації 
(обласної військової адміністрації) 

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

адміністрації, голови обласної державної адміністрації 

Перелік окремих нормативно-право-
вих актів, оперативний контроль за 
виконанням яких буде здійснюватись 
протягом кварталів, визначається 
квартальними планами роботи 
обласної державної адміністрації 
(обласної військової адміністрації)

Необхідність здійс-
нення оперативного 
контролю за вико-
нанням зазначених 
нормативно-право-
вих актів 

Протягом 
року 

Керівники струк-
турних підрозді-
лів облдержадмі-
ністрації 

VІ. Надання методичної і практичної допомоги районним державним 
адміністраціям (районним військовим адміністраціям), структурним 

підрозділам облдержадміністрації та виконавчим органам місцевих рад  

Заходи щодо надання методичної 
і практичної допомоги районним 
державним адміністраціям 
(районним військовим адміні-
страціям) та виконавчим органам 
місцевих рад визначаються квар-
тальними планами роботи обласної 
державної адміністрації (обласної 
військової адміністрації) 
 

З метою удоскона-
лення роботи 
районних державних 
адміністрацій (район-
них військових адмі-
ністрацій), виконав-
чих органів місцевих 
рад 

Протягом 
року 

Заступники голови, 
начальники відді-
лів апарату, керів-
ники структурних 
підрозділів обл-
держадміністрації 

 

VІІ. Організаційно-масові заходи 

7.1. Організація в області заходів, пов’язаних з відзначенням державних, 
професійних, релігійних, інших свят та пам’ятних дат: 

Визначаються квартальними планами роботи облдержадміністрації (обласної 
військової адміністрації). 

7.2. Засідання колегій структурних підрозділів облдержадміністрації, ко-
місій, координаційних комітетів, робочих груп, інших дорадчих органів: 

Визначаються квартальними планами роботи облдержадміністрації (обласної 
військової адміністрації). 

7.3. Інші організаційно-масові заходи (з нагоди визначних подій, акції, 
фестивалі, конкурси, виставки, цикли телепередач, прямі теле- та радіоефіри, 
прес-конференції, брифінги тощо): 

Визначаються квартальними планами роботи облдержадміністрації (обласної 
військової адміністрації). 
 
 

Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


