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

 
 

ЗАХОДИ 
щодо надання методичної та практичної допомоги районним державним 

адміністраціям (районним військовим адміністраціям), 
виконавчим органам місцевих рад 

 

1. Надання методичної та практичної допомоги: 

районним державним адміністраціям (районним військовим адміністра-
ціям) та виконавчим комітетам міських, селищних, сільських рад щодо взає-
модії з правоохоронними органами та з питань оборонної роботи (за окремим 
графіком) 

Протягом кварталу 

Департамент з питань оборонної роботи та 
цивільного захисту облдержадміністрації 

районним державним адміністраціям (районним військовим адміністра-
ціям) та структурним підрозділам облдержадміністрації щодо організації ро-
боти зі зверненнями громадян (за окремим графіком) 

Протягом кварталу 
Відділ роботи із зверненнями громадян апарату 
облдержадміністрації 

юридичному відділу апарату Хмельницької районної державної адміні-
страції (районної військової адміністрації) з питань правового забезпечення 

Протягом кварталу 

Юридичне управління апарату облдержадмі-
ністрації 

районним державним адміністраціям (районним військовим адміністра-
ціям) та виконавчим комітетам міських, селищних, сільських рад з питань 
доступу до публічної інформації 

Протягом кварталу 

Сектор забезпечення доступу до публічної 
інформації апарату облдержадміністрації 

діловодним службам районних державних адміністрацій (районних війсь-
кових адміністрацій), структурних підрозділів обласної державної адміні-
страції, міських, селищних, сільських рад з питань документування управ-
лінської інформації 

Протягом кварталу 

Загальний відділ апарату облдержадміні-
страції 
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надання консультацій сільськогосподарським товаровиробникам та орга-
нам місцевого самоврядування області з питань створення сімейних ферм, 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 

надання рекомендацій сільськогосподарським товаровиробникам різних 
форм власності та підприємствам харчової промисловості щодо ефективного 
господарювання та розвитку бізнесу; 

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

Протягом кварталу 
Управління розвитку агропромислового комплексу 
та земельних відносин облдержадміністрації 

виконавчим комітетам Понінківської, Ганнопільської, Розсошанської, 
Сахновецької сільських рад у проведенні соціальної роботи, наданні соціальних 
послуг 

Протягом кварталу 

Обласний центр соціальних служб  

керівникам структурних підрозділів з питань освіти органів місцевого 
самоврядування 

Протягом кварталу 

Департамент освіти та науки облдержадмі-
ністрації 

районним державним адміністраціям (районним військовим адміністра-
ціям), виконавчим комітетам міських, селищних, сільських рад з питань викорис-
тання сучасних ІКТ, у тому числі із застосуванням засобів електронної освіти 

Протягом кварталу 

Управління цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій та цифровізації облдерж-
адміністрації 

структурному підрозділу у сфері культури виконавчого комітету Краси-
лівської міської ради з питань дотримання законодавства в галузі охорони 
культурної спадщини 

Березень 

Департамент інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації 

2. Проведення семінарів, нарад: 

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

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

щотижневі навчання з питань організації проведення соціальної роботи  
та надання соціальних послуг для працівників закладів, установ, що надають 
соціальні послуги у територіальних громадах 

Протягом кварталу  
Обласний центр соціальних служб  

навчання за участю структурних підрозділів з питань архітектури та 
містобудування районних державних адміністрацій (районних військових 
адміністрацій) та виконкомів місцевих рад області щодо впровадження поло-
жень Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” 

Протягом кварталу 

Відділ містобудування та архітектури облдерж-
адміністрації 

навчання та перепідготовка державних службовців, працівників органів 
виконавчої влади з питань використання сучасних ІКТ, у тому числі із 
застосуванням засобів електронної освіти 

Протягом кварталу 

Управління цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій та цифровізації облдерж-
адміністрації 

нарада з керівним складом у сфері цивільного захисту районних дер-
жавних адміністрацій (районних військових адміністрацій) та територіальних 
громад з підведення підсумків роботи у 2022 році та визначення завдань на 
2023 рік 

Січень 

Департамент з питань оборонної роботи та 
цивільного захисту облдержадміністрації 

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

обласний семінар викладачів образотворчого мистецтва мистецьких шкіл 
“Формування фахових компетентностей в учнів класів образотворчого мис-
тецтва мистецьких шкіл” 

Лютий  

Департамент інформаційної діяльності, 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

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 
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соціальної роботи комунальних закладів територіальних громад “Про підсумки 
роботи щодо надання соціальних послуг у 2022 році, стратегічні завдання на 
2023 рік” 

Лютий 

Обласний центр соціальних служб  

обласний семінар директорів новостворених центральних будинків куль-
тури територіальних громад області “Роль центрального клубного закладу у 
формуванні культурного простору громади” 

Березень 

Департамент інформаційної діяльності, 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

______________________________________ 


