
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження начальника обласної 
військової адміністрації  
28.12.2022 № 597/2022-р 

 

ПЛАН РОБОТИ 
Хмельницької обласної державної адміністрації  

(Хмельницької обласної військової адміністрації) 
на І квартал 2023 року 

 
 

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” 

Звіт про виконання Програми еконо-
мічного та соціального розвитку 
Хмельницької області на 2022 рік 

З метою інформування 
по виконання програ-
ми  

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

  

Про програму економічного та соці-
ального розвитку Хмельницької об-
ласті на 2023 рік 

З метою визначення 
пріоритетів, завдань та 
заходів, що забезпечу-
ватимуть 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 
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 розвитку та 
підтримки кому-
нальних закладів 
охорони здоров'я 
обласної ради

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

  

Про хід виконання цільової комп-
лексної програми розвитку освіти 
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
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1 2 3 4 
Про обласну програму оздоров-
лення та відпочинку дітей на 
період до 2027 року 

З метою організації 
оздоровлення та 
відпочинку дітей 

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

  

 

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

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 бюджетних 
коштів, а також інших 
активів територіальних 
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 під-
системи єдиної державної систе-
ми цивільного захисту 

З метою забезпе-
чення захисту насе-
лення, території, 
навколишнього 
природного середо-
вища області 

І квартал Горбатюк Р.В. – 
директор Департаменту 
з питань оборонної 
роботи та цивільного 
захисту облдержадмі-
ністрації, 
Братко Е.П. – начальник 
ГУ ДСНС України в 
області 

  

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 
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1 2 3 4 

ІІІ. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування: 

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

З метою забезпечення 
виконання спільних 
планів проведення 
заходів  

Протягом 
кварталу 

Заступники голови, 
керівник апарату, керів-
ники структурних під-
розділів облдержадмі-
ністрації

    

Організація контролю за своєчасним 
розглядом запитів та звернень депу-
татів обласної ради до начальника 
обласної військової адміністрації, 
його заступників, керівника апарату

Виконання вимог ст.22 
Закону України “Про 
статус депутатів 
місцевих рад” 

Протягом 
кварталу 

Відділ контролю апа-
рату облдержадміні-
страції 

  

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 

З метою виконання 
Указу Президента 
України від 11 лютого 
2016 року № 44/2016 
“Про шефську допо-
могу військовим час-
тинам Збройних Сил 
України, Національної 
гвардії України та Дер-
жавної прикордонної 
служби України”

Протягом 
кварталу 

Горбатюк Р.В. –  
директор Департаменту 
з питань оборонної 
роботи та цивільного 
захисту облдержадміні-
страції 

  

Про заходи з приведення до готов-
ності захисних споруд цивільного 
захисту та найпростіших укриттів 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільно-
го захисту територі-
альної підсистеми 
ЄДС ЦЗ на 2023 рік 

Протягом 
кварталу 

Горбатюк Р.В. –  
директор Департаменту 
з питань оборонної 
роботи та цивільного 
захисту облдержадміні-
страції 

  

Про заходи з удосконалення регіо-
нальної автоматизованої та місце-
вих систем централізованого опові-
щення та зв’язку цивільного захисту 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільно-
го захисту територі-
альної підсистеми 
ЄДС ЦЗ на 2023 рік 

Протягом 
кварталу 

Горбатюк Р.В. –  
директор Департаменту 
з питань оборонної 
роботи та цивільного 
захисту облдержадміні-
страції 
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1 2 3 4 
Про виконання заходів цивільного 
захисту в районних державних 
адміністраціях (районних військо-
вих адміністраціях) та територіаль-
них громадах області 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільно-
го захисту територі-
альної підсистеми 
ЄДС ЦЗ на 2023 рік 

Протягом 
кварталу 

Горбатюк Р.В. –  
директор Департаменту 
з питань оборонної 
роботи та цивільного 
захисту облдержадміні-
страції 

  

Про роботу консультаційних пунк-
тів при керуючих компаніях з об-
слуговування житлового фонду 
міських, селищних та сільських 
радах територіальних громад 

Згідно з планом основ-
них заходів цивільно-
го захисту територі-
альної підсистеми 
ЄДС ЦЗ на 2023 рік 

Протягом 
кварталу 

Горбатюк Р.В. –  
директор Департаменту 
з питань оборонної 
роботи та цивільного 
захисту облдержадміні-
страції 

  

Про обсяги узгодження заборгова-
ності з різниці в тарифах підприємст-
вам тепло-, водопостачання та водо-
відведення 

З метою контролю за 
виконанням вимог 
Закону України “Про 
заходи, спрямовані на 
врегулювання заборго-
ваності тепло поста-
чальних та теплогене-
руючих організацій та 
підприємств централі-
зованого водопостачан-
ня і водовідведення”

Протягом 
кварталу 

Бригадир В.І. –  
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-ко-
мунального господар-
ства облдержадміністра-
ції 

  

Про стан компенсації витрат за тимча-
сове розміщення внутрішньо перемі-
щених осіб, які перемістилися у період 
воєнного стану – Проект “Прихисток” 

З метою контролю за 
виконанням постанови 
КМУ від 19.03.2022 
№ 333 “Про затверд-
ження Порядку ком-
пенсації витрат за тим-
часове розміщення 
внутрішньо переміще-
них осіб, які перемісти-
лися у період воєнного 
стану”

Протягом 
кварталу 

Бригадир В.І. –  
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-ко-
мунального господар-
ства облдержадміністра-
ції 

  

Про стан оплати комунальних послуг, 
що надаються комунальними закла-
дами під час розміщення тимчасово 
переміщених осіб 

З метою дотримання 
вимог постанови КМУ 
від 11.03.2022 № 261 
“Про затвердження 
Порядку та умов на-
дання компенсації за 
спожиті комунальні 
послуги під час розмі-
щення внутрішньо пе-
реміщених осіб у будів-
лях (приміщеннях) 
об’єктів державної, ко-
мунальної та приватної 
власності у період воєн-
ного стану”

Протягом 
кварталу 

Бригадир В.І. –  
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-ко-
мунального господар-
ства облдержадміністра-
ції 
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1 2 3 4 
Про стан розрахунків житлово-кому-
нальних підприємств за спожиті 
енергоносії 

З метою вжиття заходів 
по забезпеченню роз-
рахунків за спожиті 
енергоносії 

Протягом 
кварталу 

Бригадир В.І. –  
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-ко-
мунального господар-
ства облдержадміністра-
ції 

  

Про виконання державних та облас-
ної програм підтримки сільськогос-
подарських товаровиробників усіх 
форм власності 

З метою ефективного 
використання коштів 
державного та місце-
вого бюджетів, спря-
мованих на розвиток 
сільськогосподарської 
галузі

Протягом 
кварталу 

Омелянюк О.Т. – 
начальник управління 
розвитку агропромис-
лового комплексу та 
земельних відносин 
облдержадміністрації 

  

Про стан використання коштів суб-
венції з державного бюджету місце-
вим бюджетам на розроблення 
комплексних планів просторового 
розвитку територій територіальних 
громад 

З метою дотримання 
вимог Постанови 
Кабінету Міністрів 
України від 
28.07.2021 № 853  
“Деякі питання на-
дання субвенції з дер-
жавного бюджету міс-
цевим бюджетам на 
розроблення комплек-
сних планів просторо-
вого розвитку терито-
рій територіальних 
громад”

Протягом 
кварталу 

Дунаєвська І.М. – 
начальник відділу 
містобудування та 
архітектури облдерж-
адміністрації 

  

Про розробку та затвердження облас-
ного плану заходів щодо впроваджен-
ня послуги раннього втручання на 
2023-2026 роки 

З метою впровадження 
послуги раннього втру-
чання на 2023-2026 роки 

Протягом 
кварталу 

Власюк Т.М. – 
директор обласного 
центру соціальних 
служб спільно з Де-
партаментом соціаль-
ного захисту населення 
облдержадміністрації

  

Про удосконалення серверної та мере-
жевої інфраструктури регіональної 
інформаційно-телекомунікаційної 
системи органів виконавчої влади 

Забезпечення хостингу 
електронної системи 
документообігу та 
технічного захисту 
інформації 

Протягом 
кварталу 

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

  

Про проведення інвентаризації інфор-
маційних та програмно-технічних 
ресурсів структурних підрозділів 
обласної державної адміністрації, 
районних державних адміністрацій 

Необхідність здійснен-
ня оперативного конт-
ролю за використанням 
інформаційних та 
програмно-технічних 
ресурсів 

Протягом 
кварталу 

Кафлевська І.Ю. –   
начальник управління 
цифрового розвитку, 
цифрових трансфор-
мацій та цифровізації 
облдержадміністра-
ції 
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1 2 3 4 
Про виробництво основних будівель-
них матеріалів 

З метою контролю 
виконання завдання 
Кабінету Міністрів 
України щодо віднов-
лення критичної інфра-
структури держави та 
відбудови населених 
пунктів

Двічі на 
місяць 

Бригадир В.І. –  
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-ко-
мунального господар-
ства облдержадміністра-
ції 

  

Щодо виділення у 2023 році коштів 
місцевих бюджетів на забезпечення 
житлом громадян 

З метою аналізу вико-
ристання коштів 

Щокварталу 
до 10 числа 

Бригадир В.І. –  
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-ко-
мунального господарст-
ва облдержадміністрації

  

Про стан завданих руйнувань та пош-
коджень внаслідок збройної агресії 
російської федерації 

З метою виконання 
доручень Офісу Прези-
дента України, листів 
Міністерства з питань 
реінтеграції тимчасово 
окупованих територій 
України та Мінрегіону 
України

Щоденно 
(за наявності), 
щотижнево 

та щомісячно 

Бригадир В.І. –  
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-ко-
мунального господар-
ства облдержадміністра-
ції 

  

Про стан виконавської дисципліни у 
структурних підрозділах обласної 
державної адміністрації та її апарату 
у 2022 році 

З метою підвищення 
виконавської дисцип-
ліни серед працівників 
апарату та структурних 
підрозділів облдерж-
адміністрації

Січень Матковський Г.В. –  
начальник відділу конт-
ролю апарату облдерж-
адміністрації 

  

Про хід виконання окремих рішень 
Ради національної безпеки і оборони 
України введених в дію указами 
Президента України 

З метою аналізу вико-
нання окремих рішень 
РНБО України, введе-
них в дію указами 
Президента України

Січень Матковський Г.В. –  
начальник відділу конт-
ролю апарату облдерж-
адміністрації 

  

Про хід опалювального сезону 
2022/2023 року в області 

З метою недопущення 
зриву опалювального 
сезону 2022-2023 років 

Січень, 
лютий, 

березень 
щотижнево 

Бригадир В.І. –  
директор Департаменту 
розвитку громад, будів-
ництва та житлово-ко-
мунального господар-
ства облдержадміністра-
ції 

  

Про перевірку обласної системи 
централізованого оповіщення 
населення 

Згідно з планом основ-
них заходів  цивільного 
захисту територіальної 
підсистеми ЄДС ЦЗ на 
2023 рік 

Лютий Горбатюк Р.В. –  
директор Департаменту 
з питань оборонної 
роботи та цивільного 
захисту облдержадміні-
страції 
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1 2 3 4 
Про підсумки роботи установ куль-
тури і мистецтва області  у 2022 році 

З метою аналізу стану 
галузі та визначення 
завдань подальшого 
розвитку 

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

  

Про здійснення заходів щодо безава-
рійного пропуску на водних об’єктах 
льодоходу та весняного паводку з від-
працюванням планів взаємодії з облас-
ними спеціалізованими службами ЦЗ 

Згідно з планом основ-
них заходів  цивільного 
захисту територіальної 
підсистеми ЄДС ЦЗ на 
2023 рік 

Лютий, 
березень 

Горбатюк Р.В. –  
директор Департаменту 
з питань оборонної 
роботи та цивільного 
захисту облдержадміні-
страції 

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

голови обласної державної адміністрації,  
(начальника обласної військової адміністрації)  

 
Перелік окремих нормативно-пра-
вових актів, оперативний контроль 
за виконанням яких буде здійснюва-
тися протягом кварталу, визначено 
у додатку 1 до плану роботи облас-
ної державної адміністрації (об-
ласної військової адміністрації)

Необхідність здійс-
нення оперативного 
контролю за виконан-
ням зазначених нор-
мативно-правових 
актів 

Протягом 
кварталу 

Керівники структур-
них підрозділів обл-
держадміністрації та її 
апарату 

  

VІ. Надання методичної і практичної допомоги райдержадміністраціям (районним 
військовим адміністраціям) та виконавчим органам місцевих рад 

Заходи щодо надання методичної і 
практичної допомоги районним 
державним адміністраціям (район-
ним військовим адміністраціям) та 
виконавчим органам місцевих рад 
визначено у додатку 2 до вказаного 
плану роботи 

З метою удосконален-
ня роботи райдерж-
адміністрацій (район-
них військових адмі-
ністрацій), виконав-
чих органів місцевих 
рад області

Протягом 
кварталу 

Заступники голови, 
керівник апарату, 
керівники структурних 
підрозділів та  апарату 
облдержадміністрації 

  
    

 

VІІ. Організаційно-масові заходи 
 

7.1. Організація в області заходів з нагоди: 

СІЧЕНЬ 

Свят новорічно-різдвяного циклу 
Міжнародного дня заповідників та національних парків (11) 
Дня Соборності України (22) 
Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту (27) 
Дня пам’яті героїв Крут (29) 
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ЛЮТИЙ	

Всесвітнього дня охорони водно-болотних угідь (02)  
Всесвітнього дня боротьби з онкологічними захворюваннями (04) 
Всесвітнього дня стоматолога (09) 
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) 
Міжнародного дня рідної мови (21) 
Всесвітнього дня рідкісних захворювань (28) 

БЕРЕЗЕНЬ 

Всесвітнього дня імунітету (01) 
Міжнародного дня письменника (03) 
Всесвітнього дня слуху (03) 
Всесвітнього дня боротьби з глаукомою (06) 
Міжнародного жіночого дня (08) 
Днів вшанування пам’яті Т.Шевченка (08-09) 
Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового 
обслуговування населення (19) 
Всесвітнього дня поезії (21) 
Міжнародного дня лісів (21) 
Міжнародного дня людини з синдромом Дауна (21) 
Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз (24) 
Дня визволення міста Хмельницького від нацистських загарбників (25) 
Дня Служби безпеки України (25) 
Дня Національної гвардії України (26) 
Міжнародного дня театру (27) 

7.2. Засідання: 

ради оборони Хмельницької області; 
Щотижнево 

Структурні підрозділи апарату облдерж-
адміністрації

 

колегій структурних підрозділів облдержадміністрації  
Протягом кварталу 

Керівники структурних підрозділів обл-
держадміністрації
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робочої групи зі сприяння належній організації роботи щодо завершення 
добудови проблемних об'єктів житлового будівництва 

Протягом кварталу, у разі потреби 

Департамент розвитку громад, будівництва 
та житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації 

 

комісії з питань роботи із службовою інформацією в обласній державній 
адміністрації; 

експертної комісії апарату Хмельницької обласної державної адміністрації 
Протягом кварталу, у разі потреби 

Загальний відділ апарату облдержадміні-
страції

 

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 

 

архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 

Протягом кварталу, у разі потреби 

Відділ містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 

 

комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської 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 

Протягом кварталу 

Департамент соціального захисту насе-
лення облдержадміністрації 

 

громадської ради при облдержадміністрації; 
координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспіль-

ства при облдержадміністрації; 
консультативної ради з питань охорони культурної спадщини у Хмель-

ницькій області 
Протягом кварталу 

Департамент інформаційної діяльності, 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 
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координаційної ради з безпеки дорожнього руху при обласній державній 
адміністрації; 

обласного конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників 
на міжміських та приміських маршрутах загального користування, які не 
виходять за межі області; 

робочої групи по 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 
 

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

Лютий  

Департамент з питань оборонної роботи 
та цивільного захисту облдержадміні-
страції

 

координаційної ради з національно-патріотичного виховання при обласній 
державній адміністрації  

Лютий  

Департамент освіти та науки облдерж-
адміністрації

 

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

Лютий 

Департамент інформаційної діяльності, 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

 

робочої групи з питань надання дозволу на виїзд водіїв за межі України при 
Хмельницькій обласній військовій адміністрації 

Щотижнево, у разі потреби 

Державний архів області 
 

робочої групи з питань опрацювання інформації, розголошення якої може 
становити загрозу державній безпеці та національним інтересам 

Щотижнево 

Сектор забезпечення доступу до публічної 
інформації апарату облдержадміністрації
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7.3. Інші заходи: 

заходи інформаційно-роз’яснювального характеру з актуальних питань 
життєдіяльності області 

Протягом кварталу 

Департамент інформаційної діяльності, 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

 
брифінги за участі керівництва облдержадміністрації щодо ситуації в 

області, також стосовно небезпеки поширення коронавірусної інфекції 
Щотижня 

Департамент інформаційної діяльності, 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

 
експонування виставок архівних документів, “Письменник, журналіст – 

Петро МАЛІШ” (до 70-річчя з дня народження); 
“Голокост – лихо століття” 

Січень 

Державний архів області 

 
заходи з нагоди відзначення Дня Соборності та Свободи України; 
обласний конкурс юних талантів “Кришталева зірка”; 
експонування виставки родини подільських митців Мазурів  

Січень 

Департамент інформаційної діяльності, 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

 
експонування виставки архівних документів “Ми не стали на коліна…” 

Лютий 

Державний архів області 

 
вручення обласних стипендій обдарованій молоді та провідним митцям 

області; 
групова виставка хмельницьких художників “Портрети видатних українців” 

Лютий 

Департамент інформаційної діяльності, 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

 
заходи до днів пам’яті Т.Г. Шевченка; 
експонування виставки В. Карвасарного “Патріотичний плакат”; 
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обласний фестиваль-конкурс духових оркестрів та ансамблів духової 
музики мистецьких шкіл 

Березень 

Департамент інформаційної діяльності, 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

 
експонування виставки архівних документів, “Національному історико-

архітектурному заповіднику “Кам’янець” – 95” 
Березень 

Державний архів області 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 


