
 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

вул. Героїв Небесної Сотні, 47, м.Шепетівка, 30400, 

тел../факс  5-12-58, E-mail: zagal@sheprda.gov.ua . Код ЄДРПОУ 

21325769 

 

 

 

 

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 РДА та структурних підрозділів РДА 

заплановані на наступний тиждень (13.07.-19.07.2020) 
Дата Заплановані заходи на наступний тиждень  

 

Час і місце 

проведення 

заходу 

Документ, на 

виконання якого 

організовується 

захід 

13.07.2020 Апаратна нарада у районній державній 

адміністрації  

 

(8.00), 

райдержадмі

ністрація 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

14.07.2020 Засідання експертної комісії щодо розгляду 

методичних та практичних питань, пов’язаних 

з проведенням експертизи цінності документів 

начальником архівного відділу адміністрації 

Караван Л.В 

(10.00), 

райдержадмі

ністрація 

. 

Згідно плану роботи 

архівного відділу 

адміністрації 

Протягом 

місяця 

Підготовка закладів освіти до нового 

навчального року 

 Згідно плану роботи 

відділу освіти, 

культури, молоді та 

сорту. 

 

Керівник апарату            

адміністрації          Наталія ЛІННИК 

mailto:zagal@sheprda.gov.ua


 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

вул. Героїв Небесної Сотні, 47, м.Шепетівка, 30400, 

тел../факс  5-12-58, E-mail: zagal@sheprda.gov.ua . Код ЄДРПОУ 

21325769 

 

 

  

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 РДА та структурних підрозділів РДА 

заплановані на наступний тиждень (06.06. – 12.07.2020) 
Дата Заплановані заходи на наступний 

тиждень  

 

Час і місце 

проведення 

заходу 

Документ, на 

виконання якого 

організовується 

захід 

06.07.2020 Апаратна нарада у районній державній 

адміністрації головою адміністрації 

Басюком Ю. М. 

 

(8.00), 

райдержадмініс

трація,  

Згідно плану роботи 

адміністрації 

06.07.2020 «Гаряча» телефонна лінія головою 

адміністрації Басюком Ю. М. 

 

(10.00-11.00), 

райдержадмініст

рація 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

06.07.2020 Театралізовані свята Івана Купала «На 

Івана, нічка мала» 

Заклади 

культури 

району 

Згідно плану роботи 

відділу освіти, науки, 

молоді та спорту 

адміністрації 

08.07.2020 Засідання комісії з питань призначення 

населенню житлових субсидій, державних 

соціальних допомог малозабезпеченим 

сім’ям та про призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам. 

(14.00), 

райдержадмініс

трація 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

09.07.2020 Засідання комісії з питань захисту прав 

дитини. 

(10.00), 

райдержадмініст

рація 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

 

 

Керівник апарату адміністрації            Наталія ЛІННИК 

mailto:zagal@sheprda.gov.ua


 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

вул. Героїв Небесної Сотні, 47, м.Шепетівка, 30400, 

тел../факс  5-12-58, E-mail: zagal@sheprda.gov.ua . Код ЄДРПОУ 

21325769 

 

 

 

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 РДА та структурних підрозділів РДА 

заплановані на наступний тиждень (20.07.-26.07.2020) 
Дата Заплановані заходи на наступний тиждень  

 

Час і місце 

проведення 

заходу 

Документ, на 

виконання якого 

організовується 

захід 

20.07.2020 Апаратна нарада у районній державній 

адміністрації. 

 

(8.00), 

райдержадмі

ністрація. 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

20.07.2020 «Гаряча» телефонна лінія, головою 

адміністрації  Басюком Ю. М. 

(10.00-

11.00), 

райдержадмі

ністрація 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

23.07.2020 Особистий прийом громадян, головою 

адміністрації  Басюком Ю. М. 

(9.00), 

райдержадмі

ністрація 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

24.07.2020 Особистий прийом громадян, заступником 

голови адміністрації Бузилем В.В. 

(9.00), 

райдержадмі

ністрація  

Згідно плану роботи 

адміністрації 

Протягом 

місяця 

Підготовка закладів освіти до нового 

навчального року 

 Згідно плану роботи 

відділу освіти, 

культури, молоді та 

сорту. 

 

 

Заступник голови адміністрації       Віталій БУЗИЛЬ 

mailto:zagal@sheprda.gov.ua


 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

вул. Героїв Небесної Сотні, 47, м.Шепетівка, 30400, 

тел../факс  5-12-58, E-mail: zagal@sheprda.gov.ua . Код ЄДРПОУ 

21325769 

 

 

 

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 РДА та структурних підрозділів РДА 

заплановані на наступний тиждень (03.08.-09.08.2020) 
Дата Заплановані заходи на наступний тиждень  

 

Час і місце 

проведення 

заходу 

Документ, на 

виконання якого 

організовується 

захід 

03.08.2020 Апаратна нарада у районній державній 

адміністрації. 

 

(8.00), 

райдержадмін

істрація 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

03.08.2020 «Гаряча» телефонна лінія, головою 

адміністрації Басюком Ю.М. 

(10.00-11.00), 

райдержадмін

істрація 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

06.08.2020 Особистий прийом громадян, головою 

адміністрації Басюком Ю.М. 

(9.00), 

райдержадмін

істрація, 

голова 

адміністрації 

Басюк Ю. М. 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

07.08.2020 Особистий прийом громадян, заступником 

голови адміністрації Бузилем В.В. 

(9.00), 

райдержадмін

істрації 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

До 17.08. Рейд-огляд готовності закладів освіти до 

нового навчального року 

Заклади 

освіти району 

Згідно плану роботи 

відділу освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

Протягом 

місяця 

Проведення профілактичного рейду « Діти 

вулиці», «Підліток», «Сім’я» на території 

Городнявської сільської ради 

 

Городнявська 

сільська рада 

Згідно плану роботи 

служби у справах 

дітей адміністрації 

 

Заступник голови 

адміністрації         Віталій БУЗИЛЬ  

mailto:zagal@sheprda.gov.ua


 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

вул. Героїв Небесної Сотні, 47, м.Шепетівка, 30400, 

тел../факс  5-12-58, E-mail: zagal@sheprda.gov.ua . Код ЄДРПОУ 

21325769 

 

 

 

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 РДА та структурних підрозділів РДА 

заплановані на наступний тиждень (10.08.-16.08.2020) 
Дата Заплановані заходи на наступний тиждень  

 

Час і місце 

проведення 

заходу 

Документ, на 

виконання якого 

організовується 

захід 

10.08.2020 Апаратна нарада у районній державній 

адміністрації. 

 

(8.00), 

райдержадмін

істрація. 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

10.08.2020 «Гаряча» телефонна лінія, заступником 

голови адміністрації Бузилем В.В. 

(10.00-11.00), 

райдержадмін

істрація 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

11.08.2020 Особистий прийом громадян, керівником 

апарату Лінник Н.В. 

(9.00), 

райдержадміні

страція 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

13.08.2020 Особистий прийом громадян, головою 

адміністрації Басюком Ю.М. 

(9.00), 

райдержадмін

істрація 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

13.08.2020 Засідання координаційної  ради з питань 

сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобіганню насильству в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми, директором 

районного ЦСССДМ Романець Л.Я. 

(10.00), 

райдержадмін

істрація 

Згідно плану роботи 

центру соціальних 

служб сім’ї, дітей та 

молоді. 

14.08.2020 Особистий прийом громадян, заступником 

голови адміністрації Бузилем В.В. 

(9.00), 

райдержадмін

істрація 

 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

 

Заступник голови 

адміністрації         Віталій БУЗИЛЬ  

 

mailto:zagal@sheprda.gov.ua


 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

вул. Героїв Небесної Сотні, 47, м.Шепетівка, 30400, 

тел../факс  5-12-58, E-mail: zagal@sheprda.gov.ua . Код ЄДРПОУ 

21325769 

 

 

 

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 РДА та структурних підрозділів РДА 

заплановані на наступний тиждень (17.08.-23.08.2020) 
Дата Заплановані заходи на наступний тиждень  

 

Час і місце 

проведення 

заходу 

Документ, на 

виконання якого 

організовується 

захід 

17.08.2020 Апаратна нарада у районній державній 

адміністрації. 

 

(8.00), 

райдержадмін

істрація. 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

18.08.2020 Особистий прийом громадян, керівником 

апарату адміністрації  Лінник Н.М. 

(9.00), 

райдержадміні

страція 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

19.08.2020 Нарада керівників закладів освіти, 

начальником відділу освіти, культури, молоді 

та спорту адміністрації Грабельніковою Н.М. 

  

(10.00), 

райдержадмін

істрація 

Згідно плану роботи 

відділу освіти, 

культури, молоді та 

спорту адміністрації 

20.08.2020 Особистий прийом громадян, головою 

адміністрації Басюком Ю.М. 

(9.00), 

райдержадмін

істрація. 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

20.08.2020 Засідання комісії з питань захисту прав 

дитини 

(10.00), 

райдержадміні

страція 

Згідно плану роботи 

центру соціальних 

служб сім’ї, дітей та 

молоді. 

20.08.2020 Засідання постійно діючої комісії районної 

державної адміністрації з питань розгляду 

звернень громадян 

(14.00), 

райдержадмін

істрація 

 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

21.08.2020 Особистий прийом громадян, заступником 

голови адміністрації Бузилем В.В. 

(9.00), 

райдержадмін

істрація 

.  

Згідно плану роботи 

адміністрації 

mailto:zagal@sheprda.gov.ua


21.08.2020 Районні методичні об’єднання вчителів, 

начальником відділу освіти, культури, молоді 

та спорту адміністрації Грабельніковою Н.М. 

Райдержадмін

істрація 

Згідно плану роботи 

відділу освіти, 

культури, молоді та 

спорту адміністрації 

23.08. 2020 Заходи до Дня Державного Прапора «Синьо-

жовтий прапор – символ слави й сили», 

начальником відділу освіти, культури, молоді 

та спорту адміністрації Грабельніковою Н.М. 

Райдержадмін

істрпція, 

заклади 

освіти 

Згідно плану роботи 

відділу освіти, 

культури, молоді та 

спорту адміністрації 

 

Заступник голови 

адміністрації         Віталій БУЗИЛЬ  

 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

вул. Героїв Небесної Сотні, 47, м.Шепетівка, 30400, 

тел../факс  5-12-58, E-mail: zagal@sheprda.gov.ua . Код ЄДРПОУ 

21325769 

 

 

 

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 РДА та структурних підрозділів РДА 

заплановані на наступний тиждень (24.08.-30.08.2020) 
Дата Заплановані заходи на наступний 

тиждень  

 

Час і місце 

проведення 

заходу 

Документ, на 

виконання якого 

організовується 

захід 

24.08.2020 Заходи до Дня Незалежності України Райдержадмініст

рація. 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

25.08.2020 Засідання комісії з питань призначення 

населенню житлових субсидій, державних 

соціальних допомог малозабезпеченим 

сім’ям та про призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам. 

(14.00), 

райдержадміністр

ація 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

26.08.2020 Засідання колегії відділу освіти, культури, 

молоді та спорту, начальником відділу 

освіти, культури, молоді та спорту 

адміністрації 

Райдержадмініст

рація 

Згідно плану роботи 

відділу освіти, 

культури, молоді та 

спорту адміністрації 

26.08.2020 Участь у засіданні колегії 

облдержадміністрації. 

м.Хмельницький,  

Будинок рад,   

Згідно плану роботи 

адміністрації 

26.08.2020 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. 

(14.00), 

райдержадмініст

рація 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

27.08.2020 Особистий прийом громадян, головою 

адміністрації Басюком Ю.М. 

 

 

(9.00), 

райдержадмініст

рація. 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

mailto:zagal@sheprda.gov.ua


27.08.2020 Засідання колегії районної державної 

адміністрації: 

  1. Про стан виконання районного 

бюджету за півріччя 2020 року. 

2. Про стан виконання завдань з 

підготовки житлово-комунального 

господарства області та соціальної сфери 

до роботи в зимовий період 2020/2021 

року. 

3. Про стан підготовки закладів освіти 

району до 2020/2021 навчального року.  

(10.00) 

райдержадмініст

рація 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

27.08.2020 Нарада-семінар з керівниками ОТГ, 

сільськими головами. 

(11.00), 

райдержадмініст

рація 

 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

28.08.2020 Особистий прийом громадян, заступником 

голови адміністрації Бузилем В.В. 

(9.00), 

райдержадмініст

рація, 

  

Згідно плану роботи 

адміністрації 

28.08.2020 Методичний день фахівця із соціальної 

роботи, директором районного ЦСССДМ 

Романець Л.Я. 

 

райдержадмініст

рація 

Згідно плану роботи 

районного ЦСССДМ 

 

Керівник апарату  

адміністрації        Наталія ЛІННИК  

 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

вул. Героїв Небесної Сотні, 47, м.Шепетівка, 30400, 

тел../факс  5-12-58, E-mail: zagal@sheprda.gov.ua . Код ЄДРПОУ 

21325769 

 

 

 

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 РДА та структурних підрозділів РДА 

заплановані на наступний тиждень (31.08.-06.09.2020) 
Дата Заплановані заходи на наступний тиждень  

 

Час і місце 

проведення 

заходу 

Документ, на 

виконання якого 

організовується 

захід 

31.08.2020 Апаратна нарада у районній державній 

адміністрації. 

 

(8.00), 

райдержадмін

істрація. 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

31.08.2020 «Гаряча» телефонна лінія, заступником 

голови адміністрації Бузилем В.В. 

(10.00-11.00), 

райдержадмін

істрація 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

Протягом 

місяця 

Проведення профілактичного рейду « Діти 

вулиці», «Підліток», «Сім’я» на території 

Городнявської сільської ради, начальником 

служби у справах дітей Богуш Ю.С. 

 

Городнявська 

сільська рада 

Згідно плану роботи 

служби у справах 

дітей 

01.09.2020 Особистий прийом громадян, керівником 

апарату адміністрації  Лінник Н.М. 

(9.00), 

райдержадміні

страція 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

03.09.2020 Особистий прийом громадян, головою 

адміністрації Басюком Ю.М. 

(9.00), 

райдержадмін

істрація. 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

04.09.2020 Особистий прийом громадян, заступником 

голови адміністрації Бузилем В.В. 

(9.00), 

райдержадмін

істрація 

.  

Згідно плану роботи 

адміністрації 

 

Керівник апарату  

адміністрації         Наталія ЛІННИК  

 

mailto:zagal@sheprda.gov.ua


 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

вул. Героїв Небесної Сотні, 47, м.Шепетівка, 30400, 

тел../факс  5-12-58, E-mail: zagal@sheprda.gov.ua . Код ЄДРПОУ 

21325769 

 

 

 

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 РДА та структурних підрозділів РДА 

заплановані на наступний тиждень (07.09.-13.09.2020) 
Дата Заплановані заходи на наступний тиждень  

 

Час і місце 

проведення 

заходу 

Документ, на 

виконання якого 

організовується 

захід 

07.09.2020 Апаратна нарада у районній державній 

адміністрації. 

 

(8.00), 

райдержадмін

істрація 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

07.09.2020 «Гаряча» телефонна лінія, головою 

адміністрації Басюком Ю.М. 

(10.00-11.00), 

райдержадмін

істрація 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

08.09.2020 Особистий прийом громадян, керівником 

апарату адміністрації  Лінник Н.М. 

(9.00), 

райдержадміні

страція 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

10.09.2020 Особистий прийом громадян, головою 

адміністрації Басюком Ю.М. 

(9.00), 

райдержадмін

істрація 

 

Згідно плану роботи 

адміністрації 

10.09.2020 Засідання районної ради по протидії 

туберкульозу, ВІЛ-інфекції, СНІДУ, 

Директором ЦСССДМ Романець Л.Я 

Райдержадмін

істрація 

Згідно плану роботи 

ЦССДМ адміністрації 

11.09.2020 Особистий прийом громадян, заступником 

голови адміністрації Бузилем В.В. 

(9.00), 

райдержадмін

істрація  

Згідно плану роботи 

адміністрації 

11.09.2020 Навчання керівників зо та відповідальних 

осіб з питань пожежної безпеки 

Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

райдержадмін

істрації 

Згідно плану роботи 

відділу освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

Керівник апарату  

адміністрації         Наталія ЛІННИК  

 

mailto:zagal@sheprda.gov.ua

