
Питання для внесення на розгляд засідань колегії 

обласної  державної адміністрації: 

І квартал 

Про роботу підприємств житлово-
комунального господарства області по 
забезпеченню життєдіяльності 
населення  

З метою забезпечення 
сталого проходження 
опалювального 
сезону 

24 січня Управління житлово-ко-

мунального господарства 

облдержадміністрації 

Про підсумки соціально-еконо-

мічного розвитку області за 2016 рік 

та основні напрями роботи на 2017 рік 

З метою аналізу стану 

соціально-

економічного 

розвитку області, 

визначення найбільш 

актуальних питань  

 

28 лютого Департамент 

економічного розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури 

облдержадміністрації 

Про підсумки роботи місцевих 

органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування області з 

розгляду звернень громадян у 2016 

році та завдання щодо підвищення її 

ефективності у 2017 році 

З метою аналізу ро-

боти органів місцевої 

влади з розгляду 

звернень громадян у 

2016 році та 

визначення завдань 

щодо підвищення її 

ефективності у 2017 

році 

 

28 лютого Лопатовська Н.В. –  

начальник відділу 

роботи із зверненнями 

громадян апарату обл-

держадміністрації 

Про стан освоєння у 2016 році коштів 

державного бюджету, передбачених 

для реалізації інвестиційних проектів 

соціально-економічного розвитку 

регіонів  

З метою аналізу  

ефективності 

використання 

коштів державного 

бюджету  

 

28 лютого Бригадир В.І. - 

начальник управління 

регіонального розвитку 

та будівництва 

облдержадміністрації 

Про підготовку до оздоровчої кампанії 
«Літо-2017» 

Виконання Закону 

України «Про 

оздоровлення та 

відпочинок дітей», 

Обласної цільової 

програми 

оздоровлення та 

відпочинку дітей на 

період до 2018 року   

 

28 березня Фасоля О.І. –  

директор Департамен-

ту освіти і науки обл-

держадміністрації 

Звіт про виконання обласного 
бюджету за 2016 рік 

Вимога Бюджетного 

кодексу України  

28 березня Пенюшкевич С.А. –  

директор Департамен-

ту фінансів облдерж-

адміністрації 

 
Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік 

Вимога Бюджетного 

кодексу України  

28 березня Пенюшкевич С.А. –  

директор Департамен-

ту фінансів облдерж-

адміністрації 

 



Про план роботи обласної державної 
адміністрації на ІІ квартал 2016 року 

З метою колектив-

ного обговорення та 

узгодження основ-

них напрямів діяль-

ності облдержадмі-

ністрації 

28 березня Климчук В.В. –  

заступник керівника 

апарату – начальник 

організаційного відділу 

апарату облдержадмі-

ністрації 

 

ІІ квартал 
Про підсумки проходження 
опалювального сезону 2016/2017 року 
та організацію підготовки об’єктів 
житлово-комунального господарства 
та соціальної сфери до роботи в 
зимовий період  2017/2018 року 

 

З метою підведення 

підсумків та аналізу 

стану проходження 

опалювального 

сезону 2016/2017 р. 

та підготовки до 

опалювального 

сезону 2017/2018 

року 

 

25 квітня Управління житлово-ко-

мунального господарства 

облдержадміністрації 

Про стан здійснення соціальної 

роботи центрами соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді  

З метою аналізу 

стану соціальної 

роботи  центрами 

соціальних служб 

для  сім’ї, дітей та 

молоді в області, 

визначення завдань 

щодо підвищення її 

ефективності  

 

25 квітня Власюк Т.М. - 

директор обласного 

центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

Про стан забезпечення підготовки 
кваліфікованих робітників та фахівців 
у професійно-технічних та вищих 
навчальних закладах області 
відповідно до вимог ринку праці 

З метою аналізу  

потенціалу 

навчальних закладів 

області  та 

створення конку-

рентоспроможного 

ринку праці 

 

23 травня Фасоля О.І.  –  

директор 

Департаменту  освіти і 

науки облдержадміні-

страції 

Про стан підготовки підприємств 
агропромислового комплексу 
Хмельницької області до збирання 
зернових культур у 2017 році 

З метою підготовки 

та успішного 

проведення 

комплексу 

збиральних робіт 

 

23 травня Департамент 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації 

Про стан дотримання свободи слова в 
області 

З метою виконання 

доручення Прем’єр-

міністра України від 

26.07.2010 року 

№ 45858/0/1-10 

23 травня Михайлова І.Г. –  

начальник управління 

інформаційної діяль-

ності та комунікацій з 

громадськістю обл-

держадміністрації 

 



Про роботу бібліотек  області в 
умовах децентралізації: виклики і 
перспективи розвитку 

Діяльність бібліотек  

в умовах об’єднання 

територіальних 

громад 

27 червня Трунова І.М. – 

начальник управління 

культури, національ-

ностей та релігій обл-

держадміністрації 

 
Про реалізацію державної молодіжної 
політики в області  

З метою аналізу 

проведеної роботи 

з молоддю 

27 червня Управління молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
 

Про план роботи обласної державної 
адміністрації на ІІІ квартал 2016 року 

З метою колектив-

ного обговорення та 

узгодження основ-

них напрямів діяль-

ності облдержадмі-

ністрації 

27 червня Климчук В.В. –  

заступник керівника 

апарату – начальник 

організаційного відділу 

апарату облдержадміні-

страції 

 

ІІІ квартал 

Про підсумки соціально-економіч-

ного розвитку області за І півріччя 

2017 року 

З метою аналізу 

стану соціально-

економічного 

розвитку області, 

визначення 

найбільш 

актуальних питань 

 

25 липня Департамент 

економічного розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури 

облдержадміністрації 

Про стан підготовки навчальних за-

кладів до нового 2017/2018 навчаль-

ного року 

З метою проведення 

аналізу стану підго-

товки матеріально-

технічної бази закла-

дів освіти до нового 

навчального року 

 

25 липня Фасоля О.І. –  

директор Департамен-

ту освіти і науки обл-

держадміністрації 

Про хід виконання завдань по 

підготовці житлово-комунального 

господарства та соціальної сфери 

області до роботи в зимовий період  

2017/2018 року 

З метою усунення 

недоліків та належної  

підготовки 

підприємств галузі до 

роботи в осінньо-

зимовий період 

2016/2017 років 

 

22 серпня Управління житлово-ко-

мунального господарства 

облдержадміністрації 

Про стан поводженням з твердими 

побутовими відходами в області 

З метою охорони та 

збереження 

навколишнього 

природного 

середовища  

22 серпня Вавринчук С.М.  - 

директор Департаменту 

екології та природних 

ресурсів 

облдержадміністрації 

 

Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік 

Вимога Бюджетного 

кодексу України  

26 вересня Пенюшкевич С.А. –  

директор Департамен-

ту фінансів облдерж-

адміністрації 



Про стан та перспективи розвитку 

галузі тваринництва у Хмельницькій 

області  

З метою збільшення 

виробництва 

продукції 

тваринництва у всіх 

категоріях 

господарств 

Хмельницької області  

 

26 вересня Департамент 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації 

Про стан функціонування аптечної 

мережі в області та реалізації пілотних 

проектів з відшкодування вартості 

лікарських засобів для лікування 

окремих захворювань 

 

З метою поліпшення 

забезпечення 

лікарськими засобами 

населення області 

26 вересня Цуглевич Я.М. –  

директор Департамен-

ту охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

Про стан забезпечення 

пріоритетного права дитини на 

сімейне виховання, розвитку 

сімейних форм виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування  

З метою виконання 

Указу Президента 

України "Про 

питання щодо 

забезпечення 

реалізації прав дітей в 

Україні" від 

16.12.2011 року      № 

1163/2011 
 

26 вересня Магур Н. І.  – начальник 

служби у справах дітей 

облдержадміністрації 

Про план роботи обласної держав-

ної адміністрації на ІV квартал 

2016 року 

З метою колектив-

ного обговорення та 

узгодження основ-

них напрямів діяль-

ності облдержадмі-

ністрації 

26 вересня Климчук В.В. –  

заступник керівника 

апарату – начальник 

організаційного відділу 

апарату облдержадмі-

ністрації 

 

ІV квартал 

Про підсумки соціально-економіч-

ного розвитку області за 9 місяців 

2017 року 

З метою аналізу 

стану соціально-

економічного 

розвитку області, 

визначення 

найбільш 

актуальних питань  

 

24 жовтня Департамент 

економічного розвитку 

і торгівлі обл-

держадміністрації 

Про стан освоєння у 2017 році коштів 

державного бюджету, передбачених 

на реалізацію інвестиційних проектів 

соціально-економічного розвитку 

регіонів 

 

З метою контролю за 

ефективністю 

використання коштів 

державного бюджету  

 

24 жовтня Бригадир В.І. - 

начальник управління 

регіонального розвитку 

та будівництва 

облдержадміністрації 



Про стан робіт з ідентифікації та 

реставрації документів, ушкоджених 

пожежею у Кам’янець-Подільському 

міському архіві  в 2013 році 

 

 

З метою 

пришвидшення робіт 

з ідентифікації та 

реставрації  

документів, 

ушкоджених 

пожежею у 

Кам’янець- 

Подільському 

міському архіві  в 

2013 році 

 

24 жовтня Байдич В. Г. – директор 

Державного архіву 

області 

Про стан погашення 

заборгованості, підвищення рівня 

заробітної плати та легалізації 

трудових відносин в області 

З метою аналізу 

проведеної роботи з 

питань погашення 

заборгованості із 

заробітної плати, 

підвищення її рівня 

та легалізації 

трудових відносин 

 

28 листопада Лукомська С.І. – 

директор 

Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації 

Про розвиток Олімпійських видів 

спорту у Хмельницькій області 
З метою аналізу 

проведеної роботи 

щодо розвитку 

Олімпійських видів 

спорту 

 

28 листопада Управління молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

Про сучасний стан та актуальні 

проблеми збереження об’єктів 

культурної спадщини Хмельницької 

області 

Збереження об’єктів 

культурної спадщини 

області 

28 листопада Трунова І.М. – 

начальник управління 

культури, національ-

ностей та релігій обл-

держадміністрації 

 

Про стан дотримання свободи слова 

в області 

З метою виконання 

доручення Прем’єр-

міністра України від 

26.07.2010 року 

№ 45858/0/1-10 

28 листопада Михайлова І.Г. –  

начальник управління 

інформаційної діяль-

ності та комунікацій з 

громадськістю обл-

держадміністрації 

 

Про стан виконання завдань у сфе-

рі державної кадрової політики, ви-

значених актами і дорученнями 

Президента України  

З метою виконання 

доручення Міністра 

Кабінету Міністрів 

України від 

25.11.2014 року  

№ 16107/0/2-14 

 

28листопада Мамчур Ю.М. –  

начальник відділу кад-

рової роботи апарату 

облдержадміністрації 

Про проект обласного бюджету 
на 2018 рік 

Вимога Бюджетного 

кодексу України  

26 грудня Пенюшкевич С.А. – 

директор Департамен-

ту фінансів облдерж-

адміністрації 

 



Про оренду водних об’єктів в 

Хмельницькій області  

З метою охорони та 

збереження 

навколишнього 

природного 

середовища  

 

26 грудня Вавринчук С.М.  - 

директор Департаменту 

екології та природних 

ресурсів 

облдержадміністрації 

Про стан розроблення та оновлення 

містобудівної документації на 

території  Хмельницької області  

З метою аналізу стану 

розроблення 

містобудівної 

документації на 

території  області 

 

26 грудня Дунаєвська І.М. – 

начальник відділу місто-

будування та архітекту-

ри облдержадміністрації 

Про план роботи обласної держав-

ної адміністрації на 2018 рік та 

І квартал 2018 року 

З метою колектив-

ного обговорення та 

узгодження основ-

них напрямів діяль-

ності облдержадмі-

ністрації 

 

26 грудня Климчук В.В. –  

заступник керівника 

апарату – начальник 

організаційного відділу 

апарату облдержадміні-

страції 

 

 

             Пропозиції та зауваження до плану роботи на 2017 рік обласної 

державної адміністрації просимо надсилати на електронну пошту 

організаційного відділу апарату облдержадміністрації  

orgviddil@adm-km.gov.ua  

mailto:orgviddil@adm-km.gov.ua

