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22.01.2021 №5/01-35-101/2021 

На № 68\08-09-6058\2019 від 05.12.2019 
 

Хмельницька обласна 

державна адміністрація 

Організаційний відділ  

апарату обласної 

державної адміністрації 

 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про основні заходи відділів  

апарату Шепетівської райдержадміністрації та її структурних  

підрозділів, заплановані на лютий 2021 року 

 

 

 

№ 

з/п 

Дата Заплановані заходи 

на наступний місяць 

 

Час і місце 

проведення заходу 

1    

1.  01.02.2021 Апаратна нарада у районній 

державній адміністрації. 

 

(8.00), райдержадміністрація, 

голова адміністрації Басюк 

Ю. М. 

2.  01.02.2021 «Гаряча» телефонна лінія.  (10.00-11.00), 

райдержадміністрація, голова 

адміністрації  Басюк Ю. М. 

3.  02.02.2021 Особистий прийом громадян. (9.00), райдержадміністрація, 

керівник апарату адміністрації  

Лінник Н.М. 

4.  04.02.2021 Особистий прийом громадян (9.00), райдержадміністрація, 

голова адміністрації Басюк Ю. 

М. 

5.  08.02.2021 Апаратна нарада у районній 

державній адміністрації. 

 

(8.00), райдержадміністрація, 

голова адміністрації Басюк 

Ю. М. 

6.  09.02.2021 Особистий прийом громадян. (9.00), райдержадміністрація, 

керівник апарату адміністрації  

Лінник Н.М. 
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7.  09.02.2021 Засідання експертної комісії щодо 

розгляду методичних та практичних 

питань, пов’язаних з проведенням 

експертизи цінності документів. 

(10.00), 

райдержадміністрація, 

начальник архівного відділу 

адміністрації Караван Л.В. 

8.  11.02.2021 Особистий прийом громадян. (9.00), райдержадміністрація, 

голова адміністрації  Басюк 

Ю.М. 

9.  15.02.2021 Апаратна нарада у районній 

державній адміністрації. 

 

(8.00), райдержадміністрація, 

голова адміністрації Басюк 

Ю. М. 

10.  15.02.2021 «Гаряча» телефонна лінія.  (10.00-11.00), 

райдержадміністрація,  голова 

адміністрації Басюк Ю. М. 

11.  15.02.2021 Засідання комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати, 

пенсій та інших соціальних виплат та 

робочої групи з питань легалізації 

виплати заробітної плати і зайнятості 

населення 

(10.00), 

райдержадміністрація,  

начальник управління 

соціального захисту 

населення Танасієнко Л.П. 

12.  16.02.2021 

  

Особистий прийом громадян. (9.00), райдержадміністрація, 

керівник апарату 

адміністрації  Лінник Н.М. 

13.  17.02.2021 Засідання комісії з питань 

призначення населенню житлових 

субсидій, державних соціальних 

допомог малозабезпеченим сім’ям та 

про призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам. 

(10.00), 

райдержадміністрація,  

начальник управління 

соціального захисту 

населення Танасієнко Л.П. 

14.  18.02.2021 Особистий прийом громадян. (9.00), райдержадміністрація, 

голова адміністрації  Басюк 

Ю. М. 

15.  22.02.2021 Апаратна нарада у районній 

державній адміністрації. 

 

(8.00), райдержадміністрація, 

голова адміністрації Басюк 

Ю. М. 

16.  23.02.2021 Особистий прийом громадян. (9.00), райдержадміністрація, 

керівник апарату адміністрації  

Лінник Н.М. 

17.  23.02.2021 Участь у засіданні колегії 

облдержадміністрації. 

  

 

м. Хмельницький, Будинок 

рад,  голова адміністрації  

Басюк Ю. М. 

18.  25.02.2021 Особистий прийом громадян. (9.00), райдержадміністрація, 

голова адміністрації  Басюк 

Ю. М. 

19.  25.02.2021 Засідання колегії районної державної 

адміністрації: 

1. Про підсумки соціально-

економічного розвитку району 

за 2020 рік та основні напрямки 

роботи на 2021 рік 

2. Звіт про виконання районного 

бюджету на 2020 рік 

(10.00) райдержадміністрація, 

голова адміністрації Басюк 

Ю. М. 

 



 

Керівник апарату адміністрації       Наталія ЛІННИК 

20.  26.02.2021 Засідання комісії з питань захисту 

прав дитини. 

(10.00), райдержадміністрація,  

голова адміністрації Басюк Ю. 

М. 


