
 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

     

  
 

 

 

 

Про виділення дизпалива з 

районного матеріального резерву 

 

 

 

 

На підставі статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статті 98 Кодексу цивільного захисту України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про порядок 

створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій», враховуючи рішення комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій районної державної 

адміністрації (протокол від 07 травня 2020 року № 9), з метою здійснення 

заходів, спрямованих на попередження виникнення пожеж в природних 

екосистемах району: 

1. Виділити 21 Державній пожежно-рятувальній частині Головного 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Хмельницькій області з місцевого матеріального резерву для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру у Шепетівському районі дизельне пальне у кількості 200 (двісті) 

літрів для здійснення заходів, спрямованих на забезпечення роботи по гасінню 

пожеж в природних екосистемах та здійснення запобіжних заходів щодо 

недопущення виникнення надзвичайних ситуацій в районі. 

2. Сектору фінансово-господарського забезпечення районної державної 

адміністрації передати, зазначені у пункті 1 цього розпорядження, матеріальні 

цінності уповноваженому представнику 21 Державної пожежно-рятувальної 

частини Головного управління Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Хмельницькій області, про що скласти відповідний акт приймання-

передачі.  
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3. Рекомендувати 21 Державній пожежно-рятувальній частині Головного 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Хмельницькій області щомісячно до першого числа місяця наступного за 

звітним надавати до сектору фінансово-господарського забезпечення апарату 

районної державної адміністрації звіт про цільове використання 200 літрів 

дизельного пального, виділених з районного матеріального резерву, з наданням 

зведеного акту виконаних робіт, завірених копій шляхових листів та 

експлуатаційних карток автомобілів.  

4. Сектору фінансово-господарського забезпечення апарату районної 

державної адміністрації провести списання зазначених у пункті 1 цього 

розпорядження матеріальних цінностей з балансу районної державної 

адміністрації та зробити відповідні записи та відмітки у книгах обліку. 

5. Управлінню фінансів районної державної адміністрації при перегляді 

районного бюджету на 2020 рік передбачити кошти на поповнення районного 

матеріального резерву. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 

 

 

 

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

     

  
 

Про визнання такими, що втратили 

чинність, окремих розпоряджень 

голови районної державної 

адміністрації 

 

 

На підставі статей  6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», розпорядження голови  районної державної адміністрації від 

21.11.2019  №102/2019-р/к «Про упорядкування структури Шепетівської 

районної державної адміністрації» (зі змінами): 

1. Визнати такими, що втратили чинність, окремі розпорядження голови 

районної державної адміністрації: 

- від 11.05.2018 №76/2018-р/к «Про затвердження Положення про сектор з 

питань персоналу апарату Шепетівської районної державної адміністрації»; 

- від 17.05.2018 №82/2028-р/к «Про затвердження Положення про юридичний 

сектор  Шепетівської районної державної адміністрації»; 

- від 11.05.2018 №77/2018-р/к «Про затвердження Положення про 

організаційний відділ апарату Шепетівської районної державної адміністрації»; 

-  від 07.06.2018 №222/2018-р «Про затвердження Положення про сектор 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Шепетівської 

районної державної адміністрації»; 

- від 16.11.2018 №153/2018-р/к «Про затвердження Положення про загальний 

відділ апарату Шепетівської районної державної адміністрації»; 

- від 14.11.2008 №473/2008-р «Про затвердження Положення про відділ 

фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної 

адміністрації»; 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 

№ 143/2020-р 25.05.2020 Шепетівка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

     

  
 

 

 

Про виплату матеріального 

заохочення (грошової винагороди) 

голові Шепетівської районної 

громадської організації «Ветеран 

Шепетівщини» Колбасовській К.П. 

 

 

 

 

На підставі статті 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 

року №998-р «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 

2020 року, Комплексної програми соціального захисту населення 

Шепетівського району, затвердженої рішенням сесії Шепетівської районної 

ради від 25 грудня 2015 року №6/2-2015 (із з від 23 лютого 2018 року №11/28-

2018), з метою надання фінансової підтримки діяльності районної громадської 

організації інвалідів та ветеранів: 

1. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації 

виплатити матеріальне заохочення (грошову винагороду) голові Шепетівської 

районної громадської організації «Ветеран Шепетівщини» Колбасовській 

К.П. з нагоди 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в сумі 

2647 гривень. 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків. 

 

 

 

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 

 

 

№ 121/2020-р 04.05.2020 Шепетівка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

     
  

 

 

 

Про відповідальну особу з питань 

агропромислового комплексу та 

промисловості 

 

 

 

 

 

 

На підставі статей 6, 25, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації»: 

Визначити відповідальною особою з питань агропромислового комплексу 

та промисловості головного спеціаліста відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування, енергетики та захисту довкілля районної 

державної адміністрації Валентину ЛОПОЦЮК. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 

 

 

№ 141/2020-р 25.05.2020 Шепетівка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

     
  

 

 

Про влаштування Тимощук К.Р.  

 

 

Відповідно до статей 6, 22, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Законів України «Про охорону дитинства», "Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», рішення комісії з 

питань захисту прав дитини районної державної адміністрації від 07.05.2020 

року (протокол № 7), розглянувши заяву Тимощук Лілії Анатоліївни, 

03.12.1985 року народження, та Тимощука Романа Миколайовича, 30.11.1984 

року народження, жителів села Онишківці Шепетівського району, 

зареєстровану у районній державній адміністрації  04.05.2020 року № 12/698-

01-33/2020:    

1. Влаштувати малолітню Тимощук Каріну Романівну, 28.04.2020 року 

народження, уродженку міста Шепетівка Хмельницької області, у комунальне 

некомерційне підприємство «Хмельницький обласний спеціалізований будинок 

дитини» терміном на 6 місяців. 

2. Рекомендувати районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді проводити роботу з батьками малолітньої щодо повернення дитини на 

виховання та проживання у біологічну сім’ю.     

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 

 

 

№ 132/2020-р 07.05.2020 Шепетівка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

     

  
 

 

Про внесення змін до 

розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 

01.02.2012 року №42/2012-р 

 

 

 

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Указу Президента  України від 18 жовтня 2001 року №992 «Про 

Національну програму правової освіти населення»: 

1. Внести зміни до розпорядження голови районної державної 

адміністрації від 01.02.2012 року №42/2012-р «Про районну міжвідомчу 

координаційно-методичну раду з правової освіти населення», виклавши 

додаток 1 до нього у новій редакції (додається). 

2.  Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 12.10.2017 року №308/2017-р «Про внесення змін 

до розпорядження голови районної державної адміністрації від 01.02.2012 року 

№42/2012-р». 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови районної державної адміністрації Бузиля В.В. 

 

 

 

 

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 

 

 

 

 

 

 

№ 137/2020-р 14.05.2020 Шепетівка 
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Додаток 1 

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації 
01.02.2012 № 42/2012-р 

(у редакції розпорядження голови 

районної державної адміністрації 
14.05.2020 № 137/2020-р 

 

СКЛАД 

районної міжвідомчої  координаційно-методичної ради  

з правової освіти населення 
 

БУЗИЛЬ 

Віталій Володимирович 
 

− заступник голови районної державної 

адміністрації, голова комісії 

ЛІННИК 

Наталія Миколаївна 
 

− керівник апарату районної державної 

адміністрації, заступник голови комісії 
 

ЧАЙКА 

Тетяна Василівна 
 

− завідувач сектору управління персоналом 

та правової допомоги апарату районної 

державної адміністрації, секретар комісії 
 

БОГУШ  

Юлія Сергіївна 
− начальник служби у справах дітей  районної 

державної адміністрації 
 

ГРАБЕЛЬНІКОВА  

Наталія Миколаївна 

 

− начальник відділу освіти, культури, молоді 

та спорту районної державної адміністрації  
 

НИТКА 

Володимир Васильович 

 

− заступник редактора ПП «Редакція газети 

Шепетівський вісник» * 
 

РОМАНЕЦЬ  

Лариса Яківна 
 

− директор районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді * 

СЕМЕНЮК  

Ольга Іванівна 
 

− старший інспектор сектору ювенальної 

превенції Шепетівського відділу поліції * 

ШКОЛЬНІК 

Юлія Сергіївна 
− заступник начальника відділу право 

просвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Шепетівського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги * 

 Примітка: *  включаються до складу районної 

міжвідомчої координаційно-методичної ради 

з правової освіти населення за згодою  

 

Керівник апарату адміністрації           Наталія ЛІННИК  



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

     

  
 

 

 

Про внесення змін до  

розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 

03.03.2020 №66/2020-р  

 

 

 

 

 

На підставі статей 6, 27, 31, 32, 35, 36, 39, 41 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» 

Внести до розпорядження голови Шепетівської районної державної 

адміністрації від 03.03.2020 №66/2020-р «Про організацію в районі чергових 

призовів громадян України на строкову військову службу у 2020 році», 

виклавши додаток до нього в новій редакції (додається). 

  

 

 

 

Голова адміністрації         Юрій БАСЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 142/2020-р 25.05.2020 Шепетівка 
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Додаток  

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації  
03.03.2020 № 66/2020-р 

(у редакції розпорядження голови 

районної державної адміністрації  
25.05.2020 № 142/2020-р) 

 

 
 

СКЛАД 

районної призовної комісії 

     
Бузиль 

Віталій Володимирович  

- заступник голови районної державної адміністрації, 

голова комісії 

 

Гуменюк 

Ігор Миколайович 

- військовий комісар Шепетівського об’єднаного 

міського військового комісаріату, заступник голови 

комісії* 

 

Савчук 

Інна Анатоліївна 

- медсестра підліткового кабінету центральної 

районної лікарні, секретар комісії* 

 

Бабич 

Віктор Борисович 

- головний спеціаліст з мобілізаційної та режимно-

секретної роботи апарату райдержадміністрації 

 

Богуш 

Юлія Сергіївна 

- начальник служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

 

Лебідь  

Володимир Борисович 

- начальник сектору превенції Шепетівського відділу 

поліції ГУ НП в Хмельницькій області* 

 

Наумець 

Олександр Олександрович 

- заступник головного лікаря центральної районної 

лікарні з медичного обслуговування населення* 

 

Цідик  

Андрій Степанович 

- начальник відділу соціальної роботи районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(за згодою) 

 

Примітка: 

* включаються до складу районної призовної комісії за 

згодою  

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                        Наталія ЛІННИК 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

     

  
 

 

Про внесення змін до 

розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 

10.02.2020 №31/2020-р 

 

 

 

 

На підставі статей 6, 25, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації»: 

Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації 

від 10.02.2020 року №31/2020-р «Про утворення спостережної комісії районної 

державної адміністрації», виклавши додаток до нього у новій редакції 

(додається). 

 

 

 

 

 

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 134/2020-р 08.05.2020 Шепетівка 
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Додаток  

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації  
10.02.2020 № 31/2020-р 

(у редакції розпорядження голови 

районної державної адміністрації  
08.05.2020 № 134/2020-р) 

 

СКЛАД 

спостережної  комісії районної державної адміністрації 
 

Бузиль Віталій 

Володимирович 

 

- заступник голови районної державної                                                                                            

адміністрації, голова комісії 

Лінник 

Наталія Миколаївна 

 

- керівник апарату районної державної 

адміністрації, заступник голови комісії 

Окорська 

Наталія Валеріївна 

- завідувач сектору з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами 

райдержадміністрації, секретар комісії 
 

Бабич 

Віктор Борисович 

 

- головний спеціаліст з мобілізаційної та 

режимно-секретної роботи апарату 

райдержадміністрації  
 

Кондратюк 

Андрій Миколайович 

- голова громадської організації 

«Шепетівська спілка учасників бойових дій 

в зоні АТО * 
 

Окорський   

Валерій Миколайович 

- голова міськрайонної спілки ветеранів 

Афганістану * 
 

 

Футій 

Святослав Романович 

- начальник відділу попередньої роботи з 

клієнтами Шепетівського місцевого Центру 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги * 
 

Цідик 

Андрій Степанович 

 

- начальник відділу соціальної роботи 

районного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді * 
 

Примітка: * включаються до складу спостережної 

комісії районної державної адміністрації за 

згодою  

 

Керівник апарату адміністрації     Наталія ЛІННИК 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

     

  
 

 

 

Про внесення змін до  

розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 

18.08.2010 №318/2010-р 

 

 

 

 

На підставі статей 6, 39, 41 Закону України "Про місцеві державні 

адміністрації": 

Внести зміни до розпорядження голови районної державної 

адміністрації від 18.08.2010 №318/2010-р "Про склад районної ради з питань 

протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу", виклавши додаток 1 до нього в 

новій редакції (додається). 

 

 

 

 

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 146/2020-р 29.05.2020 Шепетівка 
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Додаток 1 

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації  
18.08.2018 № 318/2018-р 

(у редакції розпорядження голови 

районної державної адміністрації  
29.05.2020 № 146/2020-р) 

 
 

СКЛАД 

районної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 

 

Бузиль  

Віталій Володимирович 

- заступник голови районної державної 

адміністрації, голова ради 

 

Савчук  

Валентина Миколаївна 

- головний лікар КНП "Шепетівська 

центральна районна лікарня" 

Шепетівської районної ради 

Хмельницької області, заступник 

голови ради* 

 

Усенко  

Іван Степанович 

- районний фтизіатр, секретар ради* 

 

Богуш 

Юлія Сергіївна 

- начальник служби у справах дітей 

районної державної адміністрації 

 

Горобець 

Галина Іванівна 

- голова міськрайонної організації 

Товариства Червоного Хреста* 

 

Ільчук  

Леся Степанівна 

- головний спеціаліст відділу освіти, 

культури, молоді та спорту районної 

державної адміністрації 

 

Колбасовська  

Катерина Павлівна 

- голова Шепетівської районної 

громадської організації "Ветерани 

Шепетівщини"* 

 

Лебідь 

Володимир Борисович 

 

- начальник сектору превенції 

Шепетівського ВП ГУНП в 

Хмельницькій області* 

 

Мовсісян  

Артур Врамович 

 

 

- заступник голови районної ради* 
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Молокопой 

Валентина Леонідівна 

- лікар-інфекціоніст, керівник кабінету 

"Довіра" КНП "Шепетівська 

центральна районна лікарня" 

Шепетівської районної ради 

Хмельницької області* 
 

Наумець  

Олександр Олександрович 

- заступник головного лікаря з 

амбулаторно – поліклінічної роботи  

КНП "Шепетівська центральна 

районна лікарня" Шепетівської 

районної ради Хмельницької 

області* 
 

Нечипорук  

Андрій Григорович 

- головний лікар КП "Комунальне 

некомерційне підприємство 

Шепетівський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги" 

Шепетівської районної ради 

Хмельницької області* 
 

Романець  

Лариса Яківна 

- директор районного центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді* 
 

Стародубов 

Віталій Вікторович 

- начальник Шепетівського районного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби у 

Хмельницькій області* 
 

Танасієнко 

Ліліана Петрівна 

- начальника управління соціального 

захисту населення районної 

державної адміністрації 
 

Хрищатий  

Валерій Васильович 

- головний лікар КНП "Вузлова 

лікарня" Шепетівської районної ради 

Хмельницької області* 
 

Примітка: * включаються до складу районної 

ради з питань протидії туберкульозу 

та ВІЛ-інфекції/СНІДу за згодою  

 

Директор центру соціальних  

служб для сім'ї, дітей та молоді                                          Лариса РОМАНЕЦЬ    

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

     

  
 

 

 

Про внесення змін до 

розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 

25.01.2010  №19/2010-р 

 

 
 

 

 

На підставі статей 6, 22, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації»:  

Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації 

від 25.01.2010  №19/2010-р «Про утворення опікунської ради при Шепетівській 

районній державній адміністрації та затвердження Положення про неї», 

виклавши додаток в новій редакції (додається).  

 
 

 

 

 

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 129/2020-р 06.05.2020 Шепетівка 
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Додаток 1 

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації  
25.12.2010 № 19/2010-р 

(у редакції розпорядження голови 

районної державної адміністрації  
06.05.2020 № 129/2020-р) 

 
 

СКЛАД 

опікунської ради при районній державній адміністрації 
 

Бузиль  

Віталій Володимирович  

-  заступник голови районної державної 

адміністрації, голова комісії 

 

Танасієнко  

Ліліана Петрівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення адміністрації, заступник голови 

опікунської ради 

 

Гуменюк 

Руслана Василівна 

- головний спеціаліст з питань персоналу 

управління соціального захисту населення 

адміністрації, секретар опікунської ради 

Бабич  

Віктор Борисович 

- головний спеціаліст взаємодії з 

правоохоронними органами, оборонно-

мобілізаційної та режимно-секретної роботи 

адміністрації 

 

Богуш  

Юлія Сергіївна 

- начальник служби у справах дітей районної 

державної адміністрації 

 

Романець  

Лариса Яківна  

- директор районного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

 

Стоколяс  

Ірина Захарівна 

- головний бухгалтер районного територіального 

центру соціального обслуговування надання 

соціальних послуг* 

 

Примітка:  * включаються до складу опікунської ради при 

районній державній адміністрації (за згодою) 
 

 

Начальник  управління  

соціального захисту населення                 Ліліана ТАНАСІЄНКО 
 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

     

  
 

 

Про внесення змін до 

розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 

28.04.2010 № 130/2010-р 

 

 

 

 

На підставі статей 6, 23, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Загального положення про колегію центрального органу 

виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року №1569: 

Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації 

від 28.04.2010 № 130/2010-р «Про колегію районної державної адміністрації», 

виклавши додаток 1 до цього розпорядження в новій редакції (додається). 

 

 

 

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 128/2020-р 04.05.2020 Шепетівка 
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Додаток 1 

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації  
28.04.2010 № 130/2010-р 

(у редакції розпорядження голови 

районної державної адміністрації  
04.05.2020 № 128/2020-р) 

 

Склад 

колегії районної державної адміністрації 
 

Басюк 

Юрій Миколайович 

 - голова районної державної адміністрації, 

голова колегії 
 

Бузиль 

Віталій Володимирович 
 

-  заступник голови районної державної 

адміністрації 

 

Грабельнікова  

Наталія Миколаївна 

 

- 

начальник відділу освіти, культури, молоді та 

спорту районної державної адміністрації, 

заступник голови комісії 
 

Дзяворук  

Петро Францович 
 

 голова Шепетівської районної ради* 

Колбасовська  

Катерина Павлівна 
 

 

- 

голова Шепетівської районної громадської 

організації «Ветеран Шепетівщини»* 

Лінник 

Наталія Миколаївна 
 

- керівник апарату районної державної 

адміністрації 

Ординська  

Валентина Миколаївна 

 

- начальник Шепетівського управління ГУ ДПС 

у Хмельницькій області* 

Савчук  

Валентина Миколаївна 

- головний лікар КНП "Шепетівська центральна 

районна лікарня" Шепетівської районної ради * 
 

Сорока  

Лариса Петрівна 

- начальник управління фінансів районної 

державної адміністрації 
 

Примітка:  * включаються до складу колегії районної 

державної адміністрації за згодою 
 
 

 

Керівник апарату адміністрації                                       Наталія ЛІННИК 

 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

     
  

 

 

Про внесення змін до 

розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 

30.06.2005 № 242/2005-р 

 

 

 

 

На підставі статей 6, 23, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 

червня 2016 року № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам»: 

Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації 

від 30.06.2005 № 242/2005-р. «Про утворення комісії з питань призначення 

населенню житлових субсидій та державних соціальних допомог 

малозабезпеченим сім’ям», виклавши додаток до цього розпорядження в новій 

редакції (додається). 

 

 

 

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 127/2020-р 04.05.2020 Шепетівка 
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Додаток  

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації  
30.06.2005 № 242/2005-р 

(у редакції розпорядження голови 

районної державної адміністрації  
04.05.2020 № 127/2020-р) 

 

Склад 
комісії  з питань призначення населенню житлових субсидій,  

державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям  та про призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам 

 

Бузиль 

Віталій Володимирович 

-  заступник голови районної державної адміністрації, 

голова комісії 
 

Танасієнко  

Ліліана Петрівна 

 

- 

начальник управління соціального захисту населення 

районної державної адміністрації, заступник голови 

комісії 
 

Жовна 

Олеся Василівна 

 

- 

начальник відділу грошових виплат та компенсацій 

управління соціального захисту населення районної 

державної адміністрації, секретар комісії 

 

Богуш 

Юлія Сергіївна 

 

- 

начальник служби у справах дітей районної державної 

адміністрації 
 

Ващук  

Тетяна Сергіївна 

 

- 

начальник відділу з питань призначення  та 

перерахунку пенсій №21 управління застосування 

пенсійного законодавства головного управління 

Пенсійного фонду України в Хмельницькій області* 
 

Гаврилюк  

Валентина Іванівна 

 

- 

начальник Шепетівського відділення управління 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 

України в Хмельницькій області* 
 

Передрійчук  

Олександр Іванович 

 

- 

головний державний соціальний інспектор управління 

соціального захисту населення районної державної 

адміністрації 
 

Ребекевша  

Олександр Феодосійович 

 

- 

директор Шепетівського міськрайонного центру 

зайнятості* 
 

Романець  

Лариса Яківна 

 

- 

директор районного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Примітка: * включаються до складу комісії  з питань призначення 

населенню житлових субсидій, державних соціальних 

допомог малозабезпеченим сім’ям  та про призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особамза згодою  
 

Начальник управління соціального  

захисту населення адміністрації                                           Ліліана ТАНАСІЄНКО 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

     

  
 

 

 

Про встановлення надбавки 

В.Бузилю 

 

 

 

 

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року 

№304 «Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних 

працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону 

України «Про державну службу», Положення про виплату надбавки за вислугу 

років, надбавки про інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги для 

вирішення соціально-побутових питань голові та заступникам голови 

Шепетівської районної адміністрації, на яких не поширюється дія Закону 

України «Про державну службу», затверджене розпорядженням голови 

районної державної адміністрації від 03 березня 2019 року  №25/2019-р:  

1. Встановити надбавку за інтенсивність праці у розмірі 50 відсотків до 

посадового окладу з 04 травня 2020 року Бузилю Віталію Володимировичу, 

заступнику голови районної державної адміністрації. 

2. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної 

державної адміністрації провести  відповідні розрахунки.  

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 

 

 

№ 32/2020-р/к 04.05.2020 Шепетівка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

 

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

     

  
 

 

 

Про втрату статусу дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування 

 

 
 

На підставі статей 6, 22, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статті 4 закону України «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей», підпунктів 27, 30 Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 

року № 866, листа комунального некомерційного підприємства «Шепетівська 

центральна районна лікарня» від 13.05.2020 № 20/735, подання служби у 

справах дітей райдержадміністрації від 25.05.2020 року № 01-14/293:  

1. Вважати такою, що втратила статус дитини, позбавленої батьківського 

піклування, малолітню Куцу Ульяну Юріївну, 02.05.2018 року народження, 

уродженку села Климентовичі Шепетівського району Хмельницької області,  у 

зв’язку з поверненням на виховання матері Куцій Аліні Олександрівні, 

23.02.1985 року народження.  

2. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 29.01.2020  року № 11/2020-р «Про надання статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування, Куцій У.Ю.». 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 

 

 

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 

 

 

№ 140/2020-р 25.05.2020 Шепетівка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

     
  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

На підставі статей 6, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації»”, з метою підтримки діяльності закладів дитячо-юнацького та 

резервного спорту, проведення спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих 

заходів і проведення просвітницької роботи з пропагування здорового способу 

життя серед сільського населення, стимулювання зайнятості населення в 

сільській місцевості у сфері фізичної культури і спорту та підвищення 

стандартів життя в сільській місцевості, заслухавши інформацію з цього 

питання (додається): 

1. Рекомендувати адміністрації ДЮСШ «Колос» та ФСТ «Колос» АПК 

України удосконалити роботу на територіях громад спортивних клубів 

фізкультурно-оздоровчого та спортивного спрямування. 

2. Управлінню фінансів райдержадміністрації передбачити в кошторисі 

видатків збільшення коштів на розвиток фізичної культури та спорту для 

дорослого населення району. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 

 

 

Голова адміністрації       Юрій БАСЮК 

 

 

 

№ 122/2020-р 04.05.2020 Шепетівка 

Про діяльність ДЮСШ «Колос» та 

ФСТ «Колос» АПК України в 

популяризації здорового способу 

життя, занять фізкультурою та 

спортом 
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Додаток  

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації  
04.05.2020 № 122/2020-р 

 

 

 
 

ІНФОРМАЦІЯ 

про діяльність ДЮСШ «Колос» та ФСТ «Колос» АПК України  

в популяризації здорового способу життя, занять фізкультурою 

та спортом 
 

 

Неолімпійський спорт 

1. Організаційно-практичні заходи щодо розвитку фізичної культури і 

спорту: 

На засіданнях президії районної організації ВФСТ «Колос» АПК 

України заслуховувались питання щодо покращення матеріальної бази в 

районі, про роботу ШРДЮСШ «Колос» щодо підготовки спортсменів 

вищих розрядів, участь спортсменів району та ОТГ в обласних та 

Всеукраїнських змаганнях, а також проведення масових фізкультурно-

оздоровчих заходів в районі та об’єднаних територіальних громадах .  

Розглядались питання стану спортивних споруд. Значна увага в 2019 році 

приділялась розвитку не олімпійських видів спорту, таких як: фунакоші 

шотакан карате, пауерліфтинг,  армспорт, боротьба Кураш, бойове самбо.  

2. Аналіз стану та тенденції розвитку (у порівняні з попередніми роками).   

Відповідно до виконання Державної цільової програми розвитку 

українського села на період 2017- 2021 року –розділ «Розвиток фізичної 

культури і спорту на селі» в районі щорічно проводяться різноманітні 

спортивно-оздоровчі заходи та спартакіади серед різних верств сільського 

населення. Загалом вихованці відділень ШРДЮСШ «Колос» та дорослі 

команди КФК Шепетівського району, ОТГ взяли участь у Чемпіонатах України, 

Всеукраїнських Кубках, обласних змагань, відкритих Першостей та районних  

турнірів понад 80 разів з футболу, міні-футболу, шахів, шашок, волейболу, 

пауерліфтингу, дзюдо, кульової стрільби, легкої атлетики, баскетболу, карате-

до здобуваючи переможні та призові місця підтримуючи славні спортивні 

традиції  Шепетівського району.   

Активно проводиться робота щодо співробітництва з обласними та 

всеукраїнськими федераціями з різних видів спорту. Так станом на грудень 

2019 року районна організація ВФСТ «Колос» та ДЮСШ «Колос» мають 

угоди про співробітництво та сертифікати на право розвитку шотокан 

карате-до в районі та м. Шепетівка через співпрацю з регіональними 

структурними підрозділами ГО Всеукраїнської Федерації Фунакоші 

шотокан карате України (FSKA), в Хмельницькій області, та Хмельницькою 

обласною федерацією «Сінко карате дзюцу», що дало змогу взяти участь в 
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Чемпіонаті та Кубку України, ставши переможцями та призерами змагань з 

бойових мистецтв.  

Шепетівська районна організація ВФСТ «Колос», ШРДЮСШ «Колос» 

плідно співпрацює з Хмельницькою обласною федерацією футболу та 

федерацією футболу Шепетівського району та ОТГ з даного виду спорту, 

що дало можливість отримувати практичну, методичну допомогу тренерам-

викладачам відділення футболу Шепетівської РДЮСШ «Колос».  

За сприяння Асоціації футболу України, Хмельницької обласної 

федерації футболу, федерації футболу Шепетівського району та ОТГ у  

вересні 2019 року проведено всеукраїнський фестиваль Чемпіонів 

«Відкритий урок футболу», в якому взяли участь 248 дітей Шепетівського 

району ,ОТГ та міста Шепетівка  

У Шепетівському районі та ОТГ проведені змагання з літніх та 

зимових спортивних ігор з 5 видів спорту серед дітей Шепетівського 

району та ОТГ. 

Спільно з федерацією футболу Шепетівського району та ОТГ упродовж 

2019 року було проведено турніри з футболу та міні-футболу серед дитячих, 

дорослих та ветеранських  команд КФК Шепетівського району.  

Протягом 2019 року були проведені районні спортивні змагання серед 

ветеранів з шахів, шашок та міні-футболу.         

Проводилась в районі фізкультурно-оздоровча та спортивна робота 

серед сільського населення. Фізкультурно-оздоровчою роботою було охоплено 

понад однієї тисячі чоловік різних верств сільського населення.  

Район в основному забезпечений фізкультурними кадрами для 

організації роботи у фізкультурно-оздоровчій сфері. Протягом 2019 року в 

ШРДЮСШ «Колос»  розширили відділення легкої атлетики, таким чином, це 

дало змогу залучити ще більше дітей в населених пунктах Шепетівського 

району та ОТГ. На даний час відділення функціонують в 13 селах 

Шепетівського району та ОТГ, по одному у селищі Гриців та м.Шепетівці. 

На початок навчального року в ШРДЮСШ «Колос» культивується п’ять  

видів спорту, а саме: легка атлетика, футбол, дзюдо, баскетбол, кульова 

стрільба.  

Загальна кількість учнів, що займається в ШР ДЮСШ «Колос» 

протягом року становить 400 юних спортсменів. 

Протягом 2019 року команда Шепетівщини взяла участь у 

Чемпіонаті та Кубку України з Шотокан Карате-до де зайняли 

переможні та призові місця серед юнаків та дівчат і дорослих з бойових 

мистецтв. 

Спортсмени в травні-грудні 2019 року взяли участь у Чемпіонатах 

України з бойового самбо серед юнаків та дорослих в місті Хмельницький та 

Шепетівка де здобули переможні та призові місця.  

 

Олімпійський спорт 

Розгляд питань щодо подальшого розвитку олімпійського спорту на 

засіданнях колегій адміністрацій, колегіях відділів (управлінь) освіти, молоді та 
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спорту районних державних адміністрацій, відділів (комітетів) з фізичної 

культури і спорту виконавчих комітетів міських рад (міст обласного 

підпорядкування), конференціях осередків фізкультурно-спортивних 

товариств. 

У вересні  2019 року на засіданні президії ШРО ВФСТ «Колос» за участю 

представників колективів фізкультури, керівництво та тренерський склад 

ШРДЮСШ «Колос», розглядалось питання «Про роботу районної ДЮСШ 

«Колос», стан та перспективи розвитку фізичної культури та спорту в сільській 

місцевості». Керівництво районної організації ВФСТ «Колос» активно  

співпрацює з органами місцевого самоврядування ШРДА та ОТГ в питаннях 

усілякої підтримки ШРДЮСШ «Колос» щодо підготовки спортсменів вищих 

розрядів, участі обласних та Всеукраїнських змаганнях, також проведення 

масових фізкультурно-оздоровчих  заходів в районні та ОТГ. 

Результати виступів спортсменів району на чемпіонатах області та 

України, Європи і світу, інших головних міжнародних змаганнях. 

У 2019 році за підсумками результатів змагань було присвоєно - 80 

юнацьких розрядів. 

Збірні футбольна команда та кульової стрільби Шепетівського району в 

червні 2019 року стали Чемпіонами літніх сільських спортивних ігор «Хто, ти 

майбутній олімпієць» 2019 року Хмельницької області. Вихованці відділення 

дзюдо – Хомяк Ілона змагалася у Чемпіонаті України з дзюдо серед кадетів до 

18 років в місті Луцьк. 

Збірна команда з футболу (40 років і старше) посіла V місце у Чемпіонаті 

Хмельницької області з футболу серед ветеранів. Тимощук Руслан – четверте та 

третє  місце (дистанція 60 м. та 200 м) на Чемпіонаті України серед ветеранів в 

приміщенні з легкої атлетики. 

Кількість представників району (обласної організації, відомчих 

фізкультурно-спортивних організацій), які входять до складу збірних команд 

області, України (основний склад, кандидати, резерв), створення їм 

належних умов для тренувань, вирішення соціально-побутових проблем 

спортсменів та їх тренерів, заснування стипендій, інше матеріальне 

стимулювання, тощо. 

До складу юнацької збірної команди області  входить - 4 чоловіки.  

Які заходи здійснені з метою відзначення переможців та призерів 

чемпіонатів світу, Європи, інших головних міжнародних змагань.  

З метою відзначення переможців та призерів обласних та 

Всеукраїнських змагань, Чемпіонату Європи  відбулося урочисте зібрання по 

підведенню підсумків та відзначенню кращих спортсменів та кращих 

тренерів-викладачів РДЮСШ «Колос» Тимощук Р.М. (тренер-викладач з 

легкої атлетики), Шайдевича В.Г. (тренер-викладач з дзюдо), Козійчук В.Р.  

(тренер-викладач з футболу). 

Переможці та призери були нагородженні грамотами 

райдержадміністрації та призами  управління освіти, молоді та спорту під час 

відзначення Дня фізичної культури та спорту. 

Показники фінансування спорту з місцевого бюджету у порівнянні з 
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минулим роком. Зокрема, фінансування спортивних шкіл, у тому числі 

навчально-спортивної роботи, кошти на матеріально-технічне забезпечення. 

Залучення позабюджетних коштів. 

На фінансування спортивної школи, у тому числі навчально-спортивну 

роботу, комунальні послуги  та заробітну плату з нарахуваннями  у 2018 році з 

районного бюджету та ОТГ було виділено 1052340 грн., а у 2019 році – 

1192914 гривень. 

Яка проведена робота щодо вдосконалення матеріально-технічної 

бази, будівництва спортивних об'єктів, що відповідають міжнародним 

стандартам. Яким чином вирішено питання забезпечення спортивних шкіл 

спортивними спорудами та інвентарем. Якими документами встановлені пільги 

спортивним школам за комунальні послуги. Кількість спортивних шкіл, які 

користуються спортивною базою загальноосвітніх закладів на безоплатній 

основі. 

Спортивна школа забезпечена інвентарем для занять в спортивних 

секціях. 

Cпортивна школа користується своєю спортивною базою та базою 

загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до угод співпраці з метою 

виконання програми розвитку фізичної культури та спорту в сільській 

місцевості відповідно до програми 2017-2021 років. 

  Стан розвитку видів спорту в регіоні (місті): 

- проведення обласних, районних, міських змагань (види спорту, 

контингент учасників); 

Спільно з Шепетівською РО ВФСТ «Колос» АПК України,  

федерацією футболу Шепетівського району та ОТГ за сприяння  

Хмельницької обласної Федерації футболу проведено 28 змагань з футболу 

та міні-футболу серед дітей та дорослих команд КФК Шепетівського 

району та ОТГ. 

Проведено 13 відкритих першості ДЮСШ з футболу, баскетболу, 

дзюдо, легкої атлетики, кульової стрільби, що дало змогу залучити більше 300 

юних спортсменів до участі в змаганнях. У відкритих першостях школи з 

футболу та міні-футболу змагалися більше 80 учнів відділення ШРДЮСШ 

«Колос» та юних футболістів з населених пунктів Шепетівського району та 

ОТГ. 

Спільно з федерацією футболу Шепетівського району та ОТГ протягом 

2019 року було проведено 16 турнірів з футболу та міні-футболу серед 

дорослих команд Шепетівського району та ОТГ. Збірна команда 

Шепетівського району з футболу 2006 року народження бере участь у 

Чемпіонаті ДЮФЛ Хмельницької області  

Протягом 2019 року були проведені районні спортивні змагання серед 

ветеранів з шашок , міні-футболу, футболу, волейболу. 

Загалом проведено 46 змагань районного рівня з футболу, міні-футболу, 

шашок, волейболу, пауерліфтингу, карате-до, баскетболу.  

- наявна інфраструктура (ДЮСШ); 
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Вид спорту  Початкова 

підготовка  

Попередня 

базова 

підготовка  

Кількість 

дітей  

Тренери  

Всього  Штатні  

Дзюдо 5гр  ПП-54 1 1 

Легка атлетика 
4гр  ПП-48         

2  

Футбол 7гр  ПП-126 4 1 

Баскетбол 7гр  ПП-110 4  

Кульова стрільба         8гр      ПП-62 4  

 

Спортивні споруди та матеріально-технічне забезпечення 

Інформація щодо реалізації державної та регіональної програми розвитку 

фізичної культури і спорту стосовно розвитку матеріально-технічної 

спортивної бази протягом 2019 року (показати конструктивний аналіз 

вирішення проблем розбудови спортивної інфраструктури), який 

показуватиме: реконструйовані, відремонтовані та збудовані спортивні 

споруди; стан інвестиційної діяльності; спортивні споруди, що відповідають 

міжнародним стандартам та вимогам спортивних організацій.  

Стан спортивної матеріально-технічної бази 

З місцевого бюджету Шепетівського району та ОТГ  виділено 1192.9 тис. 

грн., з державного бюджету кошти не виділялися, залучено позабюджетних 

коштів - 128.3 тис. грн.  що в 2019 році становить 1321.2  тис. гривень. 

З них:  

- на спортивні заходи та навчально-тренувальну роботу – 27.6 тис. грн.; 

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 54.4 тис. грн.; 

- на заробітну плату з нарахуваннями – 1164.0 тис. грн.; 

- на інші заходи та послуги – 1.3 тис. грн.; 

- придбання спортивного інвентарю – 73.9 тис. гривень. 

Упродовж 2019 року зроблено поточний ремонт спорткомплексу 

Шепетівської районної ДЮСШ «Колос». 

Протягом 2020 року продовжено роботу по забезпечено збереження 

наявної спортивної матеріально-технічної бази, її модернізацію та отримання в 

належному технічному стані. 

У 2019 році забезпечення учнів ШР ДЮСШ «Колос», КФК району та 

ОТГ спортивним інвентарем здійснювалось за рахунок коштів, виділених 

місцевим бюджетом Шепетівського району та ОТГ. 

Станом на 16 березня 2020 року ШРО ВФСТ «Колос» АПК України та 

ШРДЮСШ «Колос» проведено 13 спортивно-масових заходів, певна кількість 

змагань обласного та Всеукраїнського рівня, в яких планували брати участь 

наші команди з видів спорту перенесено на невизначений термін у зв’зку із 

впровадженням карантинних заходів. 
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Усі заходи, котрі планується провести протягом 2020 року сприятимуть 

популяризації масового і професійного спорту (включаючи спорт вищих 

досягнень), зміцненню здоров'я суспільства, шляхом залучення широких верств 

населення, особливо дітей та юнацтва, до регулярних занять фізичною 

культурою та спортом в місцях проживання і відпочинку людей в сільській 

місцевості. 

 

 

 

Голова Шепетівської  районної 

організації ВФСТ «Колос» АПК України                       Володимир ГНАТЮК 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

     

  
 

 

Про затвердження в новій редакції 

Положення про комісію з питань 

захисту прав дитини 

 

 

 

 

 

На підставі статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації»,  постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року 

№ 866: 

1. Затвердити в новій редакції Положення про комісію з питань захисту 

прав дитини Шепетівської районної державної адміністрації (додається). 

 2. Вважати  таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 25.09.2015  року № 231/2015-р «Про затвердження в 

новій редакції Положення про комісію з питань захисту прав дитини та її 

складу». 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

№ 125/2020-р 04.05.2020 Шепетівка 
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Розпорядження голови районної 

державної адміністрації  
04.05.2020 № 125/2020-р 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про комісію з питань захисту прав дитини  

Шепетівської районної державної адміністрації 
 

1. Комісія з питань захисту прав дитини Шепетівської районної 

державної адміністрації (далі - комісія) є  консультативно-дорадчим органом, 

що утворюється головою районної державної адміністрації. 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, 

а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету 

Міністрів України та цим Положенням. 

3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав 

дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне 

виховання та всебічний розвиток. 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

1) затверджує персональний склад міждисциплінарної команди із числа 

працівників органів державної влади, зокрема служби у справах дітей, 

структурних підрозділів районних держадміністрацій, сільських рад, 

об’єднаних територіальних громад з питань освіти, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, уповноважених підрозділів органів 

Національної поліції (органів ювенальної превенції), закладів освіти, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення (далі - уповноважені суб’єкти); 

2) розглядає питання щодо: 

подання службою у справах дітей заяви та документів для реєстрації 

народження дитини, батьки якої невідомі; 

доцільності надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, 

іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу 

охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини; 

доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу 

опіки та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання 

дитини у батьків без позбавлення батьківських прав; 

вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та 

імені дитини; 

вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання 

дитини; 

вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та 

визначення способів такої участі; 

підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за 

межі України; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені 

батьківських прав; 

визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування; 

доцільності встановлення, припинення опіки, піклування; 

стану утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, 

прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених 

на них обов’язків; 

стану збереження майна, право власності на яке або право користування 

яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, 

опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання 

ними своїми правами; 

доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, 

позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, 

іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування; 

надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів; 

забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, 

соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток; 

3) розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, дітьми 

та молоддю матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих 

обставинах, у тому числі сім’ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитину 

вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, дитина з 

якої влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання дітей на 

цілодобове перебування за заявою батьків і за результатами розгляду цих 

матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо: 

взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини 

(завершення або продовження у разі потреби строку соціального супроводу); 

направлення (в разі потреби) батьків, які неналежно виконують 

батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм 

до уповноважених суб’єктів, які відповідно до компетенції розробляють і 

виконують такі програми; 

4) розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні 

можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем 

проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування 

дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня за заявою батьків із 

визначенням строку її перебування в школі-інтернаті.  

Під час ухвалення рішення про доцільність влаштування дитини до 

загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня враховується думка дитини у 

разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити; 

5) розглядає питання щодо обґрунтованості наявності поважних причин, 

у зв’язку з якими опікун чи піклувальник несвоєчасно подали заяву для 

продовження виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 



 

 

4 

піклування (поважними причинами є перебування на лікуванні, причини, через 

які фізично неможливо своєчасно подати заяву, або наявність об’єктивних 

обставин, коли опікун чи піклувальник не могли звернутися із заявою, та інші 

причини, визначені комісією), а також приймає рішення про доцільність 

виплати допомоги за минулий період. 

5. Комісія має право: 

одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її 

діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій; 

подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі 

недотримання ними вимог законодавства про захист прав дітей, у тому числі 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 

утворювати робочі групи, залучати до їх роботи уповноважених 

суб’єктів, громадські об’єднання (за згодою) для підготовки пропозицій з 

питань, які розглядає комісія; 

залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні організації, 

громадські об’єднання, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою). 

6. Комісію очолює голова районної державної адміністрації. 

Організація діяльності комісії забезпечується службою у справах дітей. 

Заступник голови районної державної адміністрації може виконувати 

повноваження заступника голови комісії. 

7. До складу комісії на громадських засадах входять керівники 

структурних підрозділів районної  державної адміністрації, об’єднаної 

територіальної громади з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, служби у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, заступники керівників органів Національної поліції (органів ювенальної 

превенції) та Мін’юсту, закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення. 

8. Основною організаційною формою діяльності комісії є засідання, які 

проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць. 

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як 

дві третини загальної кількості її членів. 

До участі в засіданнях комісії обов’язково запрошуються повнолітні 

особи, стосовно яких приймається рішення або складається висновок органу 

опіки та піклування. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про 

час та місце проведення засідання. 

У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні 

причини відсутності рішення або висновок можуть бути прийняті без їх участі 

на наступному засіданні комісії, про час та місце проведення якого такі особи 

повинні бути попередженні письмово. 

На засідання можуть запрошуватися представники підприємств, установ, 

організацій, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, 

які перебувають на території України на законних підставах, що беруть 

безпосередню участь у розв’язанні проблем конкретної дитини, з правом 
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дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що 

може висловити свою думку. 

9. Комісія відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх 

виконання, подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття 

відповідного рішення або підготовки висновку для подання його до суду. 

10. Рішення або рекомендації комісії приймаються шляхом відкритого 

голосування простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. 

11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення 

або рекомендацій, викладається у письмовій формі та додається до нього (них). 

12. Голова, його заступник і члени комісії беруть участь у її роботі на 

громадських засадах. 

 

 

 
Начальник служби  

у справах дітей адміністрації                                                              Юлія БОГУШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

     

  

 
 

 

 

 

Про затвердження Положення про 

порядок надання  одноразової 

матеріальної допомоги громадянам 

у Шепетівському районі, які 

опинилися в складних життєвих 

обставинах та учасникам 

антитерористичної операції 

 

 

Відповідно до статті 22 Бюджетного Кодексу України, статей 6, 23, 39 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про 

соціальні послуги», рішення сесії районної ради від 01 квітня 2020 року № 1/50-

2020  «Про затвердження районної комплексної програми соціальної підтримки 

осіб, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції та членів їх сімей, 

які проживають в Шепетівському районі», з метою забезпечення надання 

одноразової матеріальної допомоги незахищеним верствам населення у 

Шепетівському районі, які опинилися в складних життєвих обставинах та 

учасникам антитерористичної операції:   

 

№ 135/2020-р 13.05.2020 Шепетівка 
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1. Затвердити Положення про порядок надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам у Шепетівському районі, які опинилися в складних 

життєвих обставинах та учасникам антитерористичної операції (додається). 

 

2. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації  у 

Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції  

(м. Хмельницький) з моменту його оприлюднення. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

 

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови районної 

державної адміністрації  

13.05.2020 № 135/2020-р 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам  у 

Шепетівському районі, які опинилися в складних життєвих обставинах та 

учасникам антитерористичної операції  

  

Розділ I. Загальні положення 

 

1. Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги 

(далі – матеріальна допомога) громадянам у Шепетівському районі, які 

опинилися у складних життєвих обставинах та учасникам антитерористичної 

операції  розроблено з метою упорядкування використання коштів  районного 

бюджету, передбачених для надання одноразової матеріальної допомоги 

малозабезпеченим громадянам на вирішення матеріально-побутових проблем, а 

також особам, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції  та 

членам їх сімей, що зареєстровані в Шепетівському районі. 
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2. Це Положення визначає механізм використання коштів, передбачених 

в районному бюджеті у 2020 році за кодом програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 0813242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення» та порядок створення, загальні 

організаційні та процедурні засади діяльності комісії по наданню матеріальної 

допомоги (далі – Комісія).  

Головним розпорядником коштів є управління соціального захисту 

населення Шепетівської районної державної адміністрації. 

        

3. Матеріальна допомога надається громадянам,  що проживають та 

зареєстровані на території Шепетівського району. 

  

4. Матеріальна допомога на поховання осіб непенсійного віку надається в 

розмірі 500 гривень заявникам, які займаються (займалися) похованням. 

 

5. Матеріальна допомога учасникам антитерористичної операції 

становить 1000 гривень. 

 

6. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього 

Положення, збираються, обробляються та використовуються відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних». 
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Розділ II. Порядок надання матеріальної допомоги громадянам  у  

Шепетівському районі, які опинилися в складних життєвих обставинах  

 

 1. Одноразова матеріальна допомога надається таким громадянам: 

 

1) пенсіонерам; 

 

2) особам з інвалідністю; 

 

3) одержувачам державних  соціальних допомог, інших соціальних 

виплат; 

 

4) особам, які знаходяться під соціальним супроводом соціальних служб 

або тимчасово перебувають у медичних закладах області; 

 

5) внутрішньо переміщеним особам; 

 

6) особам, які звільнилися з місць позбавлення волі; 

 

7) іншим вразливим категоріям населення.  



 

 

6 

 

2. Для вирішення питання про надання матеріальної допомоги до  

Шепетівської районної державної адміністрації або управління соціального 

захисту населення Шепетівської районної державної адміністрації необхідно 

подати: 

 

1) звернення громадянина про надання допомоги, в якому вказується 

прізвище, ім’я, по батькові заявника, його місце проживання; 

 

2) копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові і 

відомостями про реєстрацію місця проживання або паспорта громадянина 

України з безконтактним електронним носієм. У разі подання особою копії 

паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково 

подаються документи, що підтверджують факт реєстрації місця проживання на 

території Шепетівського району; 

 

3) копію документа, що підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі 

фізичних осіб-платників податків (сторінки паспорта громадянина України – 

для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про 

це відповідний контролюючий орган і має відповідну відмітку в паспорті); 

     

4) розрахунковий рахунок особи, яка звертається за наданням допомоги; 
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5) документи, що підтверджують важке матеріальне становище в сім'ї; 

 

6) акт обстеження матеріально-побутових умов проживання (крім осіб, 

які знаходяться під соціальним супроводом соціальних служб або тимчасово 

перебувають у медичних закладах області, внутрішньо переміщених осіб); 

 

7) копію свідоцтва про смерть; 

 

8) особи, які знаходяться під соціальним супроводом соціальних служб 

або тимчасово перебувають у медичних закладах області, надають подання 

соціальних служб або медичного закладу; 

 

9) внутрішньо переміщені особи надають копію довідки про взяття на 

облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку 

оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної 

особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 

2014 року № 509 (зі змінами); 

 

10) особи, які звільнилися з місць позбавлення волі і у них відсутні 

паспорт та документ про реєстраційний номер облікової карти платника 

податків, надають довідку про звільнення, видану установою виконання 

покарань, з якої звільнилася особа, згідно із додатком 9 до Інструкції про 

роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням 

судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, 
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затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 червня 2012 року  № 

847/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 

957/21269; 

 

11) документи подаються заявником особисто або через представника 

(надається документ, що підтверджує його повноваження, відповідно до глави 

17 Цивільного кодексу України).   

 

3. Питання про надання матеріальної допомоги  розглядається на 

засіданні постійно діючої Комісії, склад якої затверджується розпорядженням 

голови Шепетівської районної державної адміністрації. 

 

4. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими 

нормативно-правовими актами та цим Положенням. 

 

5. Формою роботи комісії є засідання, яке проводиться за потреби, але не 

рідше, ніж раз на місяць.  

Засідання є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше, як дві 

третіх членів від загального складу комісії. 

 

6. У засіданні комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу 

голова адміністрації, голова районної ради, депутати районної ради, 

представники громадськості, які не входять до її складу. 
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7. Рішення комісії про надання або відмову у наданні матеріальної 

допомоги та її розмір оформлюється протоколом. Організаційно-технічне 

забезпечення діяльності здійснює територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг). 

 

8. Розмір матеріальної допомоги визначається, враховуючи обставини, що 

склалися, та рівень забезпечення сім'ї.  

  

9. Матеріальна допомога: 

 

1) надається сім’ї не більше, ніж один раз протягом  бюджетного року. 

У випадку коли сім'я, складається з двох і більше осіб з інвалідністю, 

допомога надається  кожній особі з інвалідністю   за  умови  їх  звернення, але 

не більше одного разу протягом бюджетного року. 

 

2) надається у разі повторного звернення за матеріальною допомогою 

протягом бюджетного року одного або декількох членів однієї сім'ї до однієї і 

тієї ж посадової особи або різних посадових осіб. Головний розпорядник 

коштів письмово повідомляє заявника та посадову особу, до якої було 

звернення, про відмову у наданні допомоги із зазначенням дати та розміру 

попередньо призначеної допомоги; 
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3) надається у разі звернення за допомогою декількох членів однієї сім'ї,  

лише одному із них, дата надходження документів якого до головного 

розпорядника коштів за його місцезнаходженням є першою;  

    

4) не надається заявникам, які перебувають на повному державному 

утриманні; 

 

5) не надається у разі смерті заявника. 

 

Розділ III. Порядок надання матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції 

 

1. Дія цього Положення поширюється на фізичних осіб, які беруть 

(брали) участь в антитерористичній операції, членів їх сімей та членів загиблих 

(померлих) осіб, які брали участь в антитерористичній операції, зареєстровані 

та проживають у Шепетівському районі. 

 

2. Для вирішення питання про надання матеріальної допомоги до  

Шепетівської районної державної адміністрації або управління соціального 

захисту населення Шепетівської районної державної адміністрації необхідно 

подати: 

  

1) звернення громадянина про надання допомоги, в якому вказується 

прізвище, ім’я, по батькові заявника, його місце проживання; 
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2) копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові і 

відомостями про реєстрацію місця проживання або паспорта громадянина 

України з безконтактним електронним носієм. У разі подання особою копії 

паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково 

подаються документи, що підтверджують факт реєстрації місця проживання на 

території Шепетівського району; 

 

3) копію документа, що підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі 

фізичних осіб-платників податків (сторінки паспорта громадянина України – 

для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про 

це відповідний контролюючий орган і має відповідну відмітку в паспорті); 

 

4) довідку про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, 

посвідчення інваліда війни, учасника бойових дій (у разі наявності); іншого 

документа про залучення особи для проведення антитерористичної операції; 

 

5) член сім’ї особи, яка бере (брала) участь в антитерористичній операції, 

надає копії: свідоцтва про народження особи, яка бере (брала) участь в 

антитерористичній операції – для виплати допомоги одному з батьків; 

свідоцтва про шлюб – для виплати допомоги дружині (чоловікові); свідоцтва 

про народження дитини – для виплати допомоги дитині; одного з документів 

про безпосередню участь особи в антитерористичній операції; 
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6) член сім’ї загиблої (померлої) особи, яка брала участь в 

антитерористичній операції, надає копії:  документа, що свідчить про причини 

та обставини загибелі (смерті) особи, яка брала участь в антитерористичній 

операції; свідоцтва про смерть особи, яка брала участь в антитерористичній 

операції; свідоцтва про народження особи, яка брала участь в 

антитерористичній операції – для виплати допомоги одному з батьків загиблого 

(померлого); свідоцтва про шлюб –  для виплати допомоги дружині (чоловікові) 

загиблої (померлої) особи; свідоцтва про народження дитини – для виплати 

допомоги дитині загиблої (померлої) особи;  

 

7) розрахунковий рахунок особи, яка звертається за наданням допомоги. 

 

3. Рішення про надання або відмову у наданні матеріальної допомоги 

оформлюється протоколом Комісії. 

 

4. Виплата матеріальної допомоги та ведення обліку громадян, яким 

надана матеріальна допомога, покладається на Шепетівський районний 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг). 

 

            Розділ IV. Підготовка документів щодо надання   

                                  матеріальної допомоги 
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 1. Робота, пов’язана з підготовкою документів на розгляд Комісії, 

проектів розпоряджень голови Шепетівської районної державної 

адміністрації про виділення коштів для видачі допомоги, повідомлення 

заявника про відмову в наданні матеріальної допомоги покладається на 

секретаря Комісії. 

 Рішення про отримання або відмову в отриманні допомоги 

направляється заявнику протягом трьох робочих днів від дня підписання 

протоколу. 

  

2. Звернення громадян про надання допомоги розглядаються у порядку, 

встановленому Законом України «Про звернення громадян». 

  

Розділ V. Механізм одержання допомоги 

 

1. Матеріальна допомога перераховується на рахунок управління 

соціального захисту населення Шепетівської районної державної адміністрації з 

подальшим перерахунком на рахунок Шепетівського районного 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг). 

Після надходження коштів на рахунок Шепетівського районного 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) протягом 3 календарних днів з дати надходження коштів, Шепетівський 

районний територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) подає пакет документів в Шепетівське управління 
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Державної казначейської служби України Хмельницької області для 

подальшого зарахування виділених коштів на рахунки одержувачів допомоги. 

 

2. У разі, коли одержувач допомоги протягом поточного року подав всі 

документи,  але не отримав кошти з незалежних від нього причин, допомога 

виплачується у наступному році.  

За таким одержувачем допомоги зберігається право на звернення за 

допомогою у тому ж році. 

 

 

 

Начальник управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації                          Ліліана ТАНАСІЄНКО 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

     

 
 

 

 

Про надання дозволу на вчинення 

правочину щодо отримання 

земельної ділянки малолітньою 

Молодковець Л.М. 

 

 

 

На підставі статей 6, 22, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статті 17 Закону України «Про охорону дитинства», статті 177 

Сімейного кодексу України, статті 121 Земельного кодексу України, пунктів 1, 

67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 вересня 2008 року № 866, рішення комісії з питань захисту прав дитини 

районної державної адміністрації від 07.05.2020 року (протокол № 7), 

розглянувши заяву Молодковець Неоніли Валентинівни, 28.01.1978 року 

народження, та Молодковця Миколи Миколайовича, 22.05.1975 року 

народження, зареєстровану у районній державній адміністрації  28.04.2020 року 

№ 12/673-01-33/2020: 

1. Шепетівська районна державна адміністрація, як орган опіки та 

піклування, надає дозвіл на вчинення правочину щодо  отримання земельної 

ділянки для ведення  особистого селянського господарства малолітньою 

Молодковець Лізою Миколаївною, 09.12.2015 року народження.  

2. Контроль за виконанням цього розпорядження  залишаю за собою. 

 

 

 

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 

 

 

№ 131/2020-р 07.05.2020 Шепетівка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

     
  

 

 

Про надання повної цивільної 

дієздатності неповнолітній 

Конишевій С.О. 

 

 

 

 

На підставі статей 6, 22, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статті 35 Цивільного Кодексу України, рішення комісії з питань 

захисту прав дитини районної державної адміністрації від 07.05.2020 року 

(протокол № 7), розглянувши заяви: 

- неповнолітньої Конишевої Сніжани Олександрівни, 17.01.2004 року 

народження, зареєстровану у районній державній адміністрації 17.04.2020 року 

№ 12/636-01-33/2020; 

- Конишевої Катерини Леонідівни, 03.02.1985 року народження; 

- Конишева Олександра Петровича, 01.12.1982 року народження; 

1. Надати повну цивільну дієздатність Конишевій Сніжані Олександрівні, 

17.01.2004  року народження, жительці селища Гриців  Шепетівського району, 

у зв’язку з народженням нею дитини, Назарука Марка Артуровича, 17.02.2020 

року народження (свідоцтво про народження, видане виконавчим комітетом 

Грицівської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області 

21.02.2020 року, серія І-БВ № 359757). 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 

 

 

№ 130/2020-р 07.05.2020 Шепетівка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

     

  
 

Про підготовку в районі до 

оздоровчої кампанії  "Літо-2020" 

 

 

 

На підставі статей  

6, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 7 

Закону України від 04.09.2008 №375-VI «Про оздоровлення та відпочинок 

дітей», заслухавши інформацію з цього питання (додаток 1): 

1. Затвердити склад оперативного штабу (додаток 2) та заходи з 

організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей в районі у 2020 

році (додаються). 

2. Координацію роботи з проведення в районі оздоровчої кампанії  2020 

року покласти на управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації. 

3. Рекомендувати Судилківській, Грицівській, Ленковецькій та 

Плесенській об’єднаним територіальним громадам: 

3.1. Затвердити заходи з організації  оздоровлення та відпочинку дітей 

району у 2020 році та створити відповідні оперативні штаби з координації 

проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2020 році. 

4. Рекомендувати селищному та сільським головам: 

4.1. Забезпечити умови для якісного оздоровлення та відпочинку дітей, 

які проживають чи перебувають в межах відповідної адміністративно-

територіальної одиниці. 

4.2. Вжити заходів щодо виділення коштів з місцевих бюджетів на 

проведення оздоровчої кампанії 2020 року, сприяти залученню підприємств, 

установ та організацій усіх форм власності, благодійних організацій та фондів 

до надання фінансової та матеріальної допомоги в організації оздоровлення та 

відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

5. Систематично висвітлювати у засобах масової інформації  проведення  

літньої оздоровчої  кампанії. 

№ 124/2020-р 04.05.2020 Шепетівка 
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6. Управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам 

райдержадміністрації, рекомендувати виконавчим комітетам селищної, 

сільських рад, місцевим підрозділам центральних органів виконавчої влади та 

іншим виконавцям забезпечити виконання затверджених заходів та про їх 

виконання інформувати управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації до 01 жовтня 2020 року для її узагальнення та подання 

до районної державної адміністрації до 05 жовтня 2020 року.  

7. Визначити таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

районної державної адміністрації від 10.03.2020 року №75/2020-р "Про 

організацію відпочинку та оздоровлення дітей в районі у 2020 році".  

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови райдержадміністрації до розподілу обов’язків. 

 

 

Голова  адміністрації                     Юрій БАСЮК 
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Додаток 1 

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації  
04.05.2020 № 124/2020-р 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про  підготовку в районі до оздоровчої кампанії "Літо-2020" 

 

 

У районі своєчасно проведена підготовка до відпочинку та оздоровлення 

дітей у 2020 році, а саме -  створено оперативний штаб з питань оздоровлення 

дітей та підлітків району у 2020 роцi при районній державній адміністрації, 

розроблені конкретні заходи з організації та відпочинку дітей. 

На території районну діють: районна програмa "Організація відпочинку 

та оздоровлення дітей Шепетівського району на 2019-2020 роки", "Програма 

оздоровлення та відпочинку дітей Грицівської селищної ради на 2018-2020 

роки", Програмa Судилківської сільської ради розвитку освіти на території 

Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області на 

2019 – 2020 роки», Програмa "Обдаровані діти" в Судилківській сільській раді 

на 2017 – 2020 роки.  

Традиційно значна увага буде приділятися відпочинку та оздоровленню 

дітей пільгових категорій (діти-сироти, діти під опікою, піклуванням, діти з 

малозабезпечених, багатодітних сімей, діти, які постраждалі внаслідок ЧАЕС, 

дітей з інвалідністю, діти учасників АТО, обдаровані  та талановиті діти). 

У 2020 році у Шепетівському районі планувалося організувати роботу 

таборів (пришкільних табори) з денним перебуванням, в яких відпочинком 

планувалося охопити  176 дітей. У цілому планувалося охопити послугами 

оздоровлення та відпочинку понад 290 дітей, що становило би 34,4% дітей 

віком від 7 до 18 років. 

На оздоровлення та відпочинок дітей району планувалося виділити  

кошти на загальну суму 135 тис. грн., з них: 127,0 тис. грн. - кошти місцевого 

бюджету; 8,0 тис. грн. - позабюджетні кошти ( залучені кошти). 

 За рахунок державного бюджету було оздоровлено у І кварталі поточного 

року  в УДЦ «Молода гвардія» Одеської області - 3 дітей пільгової категорії (діти з 

багатодітної сім’ї).   

Hа виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року  

№ 211 "Про запобігання поширенню на території України корона вірусу 

COVID – 19" ( зі змінами), рішення Кабінету Міністрів України від 22 квітня 

2020 року  щодо продовження  дії карантину до 11 травня 2020 року, відповідно 

до листа Міністерства соціальної політики України від 12.03.2020 № 3609/0/2-

20/37 «Про скасування наказів», листа Міністерства освіти і науки України від 

16.04.2020р. №1/9-213 рекомендації щодо "Проведення підсумкового 

оцінювання  та організованого завершення 2019-2020 року навчального року" 

та з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, у 
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зв’язку із рекомендаціями не проводити масові заходи у 2019/2020 навчальному 

році літню оздоровчу та відпочинкову кампанію  y 2020 році буде 

відтерміновоно до зняття та завершення карантинних заходів.  

Заклади загальної середньої освіти району для відпочинку  дітей 

пільгових категорій в пришкільних таборах з денним перебуванням в цьому 

році використовуватись не будуть.  

У зв’язку з цим рекомендуємо виконавчим комітетам селищної та 

сільських рад, місцевим підрозділам центральних органів виконавчої влади та 

іншим виконавцям відмінити проведення в районі у літній період - спортивно-

масових, еколого-натуралістичних і природоохоронних, науково-технічних 

заходів, творчих конкурсів, краєзнавчих екскурсій та туристичних поїздок, 

відвідування школярами виставок, театрів, музеїв.  

Щодо організації в цілому у 2020 році відпочинку та оздоровлення дітей 

в районі буде повідомлено додатково, після надходження рекомендацій з 

Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної 

адміністрації.   

 

 

Начальник управління соціального  

захисту населення адміністрації                                 Ліліана ТАНАСІЄНКО 
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Додаток 2 

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації  
04.05.2020 № 124/2020-р 

 

 

 

СКЛАД 

оперативного штабу  при районній державній адміністрації з підготовки 

до оздоровчої кампанії "Літо-2020" 

 

Бузиль 

Віталій Володимирович 

- заступник голови районної державної 

адміністрації, голова оперативного 

штабу з організації оздоровлення та 

відпочинку дітей 
 

Валькова   

Наталія Геннадіївна 

- завідувач сектору з питань праці, 

соціально-трудових відносин та з питань 

сім’ї, управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації, 

заступник голови оперативного штабу з 

організації оздоровлення та відпочинку 

дітей 
 

Янцеловська   

Ася Олександрівна 

- головний спеціаліст-експерт з питань 

умов праці сектору з питань праці, 

соціально-трудових відносин та з питань 

сім’ї,  управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації, 

секретар оперативного штабу з 

організації оздоровлення та відпочинку 

дітей 
 

Богуш 

Юлія Сергіївна 

- начальник служби у справах дітей 

райдержадміністрації 
 

Гнатюк  

Лілія Борисівна 

 

 заступник головного лікаря КНП  

"Шепетівський Центр первинної медико-

санітарної допомоги" Шепетівської 

районної ради* 
 

Грабельнікова 

Наталія Миколаївна 

 

- начальник відділу освіти, культури, 

молоді та спорту  райдержадміністрації 
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Матвійчук  

Віктор Леонідович 

- начальник Шепетівського районного 

сектору Головного Управління 

Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України у Хмельницькій  

області * 
 

Нечипорук  

Андрій Григорович 

- головний лікар КНП "Шепетівський 

Центр первинної медико-санітарної 

допомоги" Шепетівської районної ради * 
 

Романець 

Лариса Яківна 

- директор районного центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді  
 

Савчук  

Валентина Миколаївна 

- головний лікар КНП "Шепетівська 

центральна районна лікарня" 

Шепетівської районної ради * 
 

Сорока  

Лариса Петрівна 

- начальник фінансового управління 

райдержадміністрації 
 

Стародубов 

Віталій Вікторович 

- начальник Шепетівського районного 

управління ГУ ДПС в Хмельницькій 

області *  
 

Фурманюк Олександр 

Анатолійович 

- начальник Шепетівського відділу поліції 

Головного Управління Національної 

поліції України в Хмельницькій області* 
 

 

Примітка: 

 * включаються до складу 

організаційного комітету з проведення  в 

районі заходів з нагоди Дня охорони  

праці у 2020 році за згодою 
 

 

 

 

Начальник управління соціального  

захисту населення адміністрації                                   Ліліана 

ТАНАСІЄНКО 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови районної 

державної адміністрації  
04.05.2020 № 124/2020-р 

 

 

З А Х О Д И  

з організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей  

в районі у 2020 році 

 

1. Забезпечити організацію оздоровлення дітей району, зокрема дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

Управління соціального захисту 

населення, відділ освіти, культури, 

молоді та спорту, служба у справах 

дітей райдержадміністрації, районний  

будинок культури, районний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, ДЮСШ "Колос", виконкоми 

селищної та сільських рад, КНП                   

"Шепетівська центральна районна 

лікарня" Шепетівської районної ради, 

Шепетівське районне управління ГУ 

ДПСС в Хмельницькій області, 

Шепетівський  міськрайонний відділ 

ДУ"Хмельницький обласний 

лабораторний центр МОЗ України", 
                                                                          КНП  "Шепетівський Центр первинної          

медико-санітарної допомоги"   
Шепетівської районної ради,   
Шепетівський районний  сектор 
Головного Управління   Державної 
служби з надзвичайних ситуацій    
України у Хмельницькій  області,  
керівники оздоровчих закладів,  
Шепетівський відділ поліції 
Головного   Управління  Національної  

поліції України Хмельницькій області, 

Протягом 2020 року 

2. Забезпечити своєчасне фінансування оздоровлення та відпочинку дітей 

району у 2020 році, насамперед дітей, які потребують особливої соціальної уваги 

та підтримки. 

Управління фінансів 

райдержадміністрації, виконкоми 

селищної та сільських рад, 

Протягом 2020 року 
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3. Забезпечити оздоровлення дітей працівників агропромислового комплексу 

і соціальної сфери села району.  

Відділ ЖКГ, містобудування, 

архітектури, інфраструктури, 

енергетики та захисту довкілля 

райдержадміністрації, 

Протгяом  2020 року 

4. Розробити заходи із забезпечення охорони громадського порядку у місцях 

відпочинку дітей, графіки супроводу під час перевезення дітей автомобільним 

транспортом, а також здійснювати контроль за технічним станом та підготовкою 

транспортних засобів і автомобільних доріг. 

Шепетіський ВП ГУНП у Хмельницькій 

області, 

Протягом 2020 року 

5. Забезпечити безкоштовне медичне обстеження персоналу та дітей при 

направленні у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку. 

КНП "Шепетівська центральна 

районна лікарня" Шепетівської 

районної ради, КНП  "Шепетівський 

Центр первинної медико-санітарної 

допомоги" Шепетівської районної ради, 

Протягом 2020 року 

6. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації заходів щодо 

підготовки та проведення оздоровлення дітей, профілактики дитячого травма-

тизму, інфекційних захворювань, формування безпечної поведінки. 

Управління соціального захисту 

населення  райдержадміністрації, 

Протягом 2020 року 

 

 

 

 

Начальник управління соціального  

захисту населення адміністрації                                  Ліліана ТАНАСІЄНКО 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

     
  

 

Про підсумки проходження  

опалювального сезону 2019/2020 

року та організацію підготовки до 

роботи об’єктів житлово-

комунального господарства та 

соціальної сфери до роботи в 

зимовий період 2020/2021 року 

 

 

 

На підставі статей 6, 20 Закону України "Про місцеві державні 

адміністрації", з метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-

комунального господарства та об’єктів соціально-культурного призначення, 

своєчасного початку опалювального сезону 2020/2021 років, заслухавши  

інформацію з цього питання (додаток 1): 

1. Затвердити план заходів з підготовки галузі та об’єктів соціальної 

сфери району до роботи в зимовий період 2020/2021 років (додається). 

2. Управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам районної 

державної адміністрації, рекомендувати головам Грицівської селищної, 

Ленковецької, Судилківської, Плесенської сільських об’єднаних територіальних 

громад, сільським головам та іншим виконавцям забезпечити виконання 

затвердженого плану заходів. 

3. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування, 

архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля районної 

державної адміністрації про хід виконання цього розпорядження прозвітувати 

на засіданні колегії районної державної адміністрації у вересні 2020 року. 

 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови адміністрації згідно розподілу обов’язків.  

 

Голова адміністрації         Юрій БАСЮК 

№ 123/2020-р 04.05.2020 Шепетівка 
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Додаток 1 

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації  
04.05.2020 № 123/2020-р 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки проходження опалювального сезону 2019/2020 року та 

організацію підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та 

соціальної сфери до роботи в зимовий період 2020/2021 року 

 

У минулому році завдяки завчасно проведеним місцевими органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями району заходам, вдалося забезпечити повну 

технічну готовність галузі до роботи в умовах опалювального сезону. 

У районі функціонують 32 котельні, 28 в закладах освіти та 4 в закладах 

охорони здоров’я.  

З 27 закладів освіти 5 працюють на газу, 22 на твердому паливі. В 

закладах охорони здоров’я котельні працюють на твердому паливі, вугіллі, 

брикеті та дровах.   

З 25 дошкільних закладів 10 на електроопаленні, 3 опалюються газом, 

11 твердим паливом. 

Навчальні заклади району опалювальний сезон розпочали вчасно. 

Незважаючи на недостатнє фінансування, в загальноосвітніх школах та дитячих 

дошкільних закладах було своєчасно проведено в міжопалювальний період 

ремонтні та планово-попереджувальні роботи на котельному обладнанні та 

теплових мережах.  

Підготовлено до роботи взимку автоматику, електрообладнання та 

газове господарство. Котельні і опалювальні системи витримали опалювальний 

період без аварійних ситуацій. Температурний режим дотримувався відповідно 

до норми. Твердим паливом навчальні заклади були забезпечені повністю.  

Розрахунки за спожиті енергоносії проводились вчасно та в повному 

обсязі. Кредиторської заборгованості немає. 

З метою уникнення понаднормових втрат теплової енергії перед 

початком опалювального сезону 2019/2020 років  

- в Городнявській ЗОШ І-ІІІ ступенів було проведено заміну 29 вікон на 

металопластикові та 570 м² покрівлі даху (на суму 701 тис.гривень) ; 

- в Крачанівській гімназії (Грицівська ОТГ) замінено 6 вікон та 1 двері на 

металопластикові; 

- у Великорішнівському закладі дошкільної освіти (Ленковецька ОТГ) 

замінено 20 вікон та 15 дверей на металопластикові; 

- проведено монтаж твердопаливного котла та поточний ремонт 

котельної труби у Городищенській ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
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- у Судилківській філії реконструйовано котельню з переведенням з 

електроопалення на твердопаливний котел (пелети). 

- у Судилківському ліцеї проведено ремонт зовнішньої тепломережі 130 

п/м, у Судилківській філії проведено ремонт зовнішніх водо мереж 95 п/м. 

Складним лишається питання ремонту та заміни систем опалення в 

закладах культури, 48% з яких працюють на пічному опаленні. В закладах 

культури сіл Плесна, Пліщин, Корчик, Ленківці було встановлено 

твердопаливні котли, Рилівка, Рожична, Орлинці, Білопіль та частково 

Судилківський  будинок культури опалюються конвекторами.  

Грицівським комунальним підприємством "Аква" в межах підготовки до 

зими та з метою зменшення втрат в інженерних мережах проведено ремонтні 

роботи водомережі та каналізаційної системи 400 метрів, замінено 4 насоси, 

поновлено паспорти 3 артсвердловин. 

У районі були проведені роботи щодо підготовки дорожньо-мостового 

господарства до зимового періоду 2019-2020 року. На поточний ремонт 

комунальних доріг було використано 5311 тис. гривень. Складним залишається 

питання підготовки дорожнього господарства в цьому році, на даний час 

ремонт доріг ще не розпочався. 

Наразі вже розпочато обстеження мереж тепло-, водопостачання, систем 

каналізації, визначаються об’єми робіт, які необхідно виконати по підготовці до 

опалювального сезону та розроблено план заходів з підготовки галузі та 

об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року. 

 

 

 

 

 

Начальник відділу ЖКГ,містобудування,  

архітектури, інфраструктури, енергетики 

та захисту довкілля адміністрації                                               Руслан ДОРОЩУК 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови районної 

державної адміністрації  
04.05.2020 № 123/2020-р 

 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з підготовки галузі та об’єктів соціальної сфери району 

 до роботи в зимовий період 2020/2021 року 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Виконавці 

1. Підготувати об’єкти соціальної 

сфери та житлового фонду до 

роботи в зимовий період 

2020/2021 року 

До 01.09.2020 Відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування, 

архітектури, інфраструктури, 

енергетики та захисту довкілля, відділ 

освіти, культури, молоді та спорту, 

ОТГ, сільські голови, заклади охорони 

здоров’я, підприємства, установи та 

організації, яким належать об’єкти 

житлового фонду 

2. Здійснити обстеження мереж 

тепло-, водопостачання, систем 

каналізації в районі, за 

підсумками якого розробити 

графіки проведення необхідних 

ремонтних робіт, про що 

інформувати 

облдержадміністрацію 

щомісячно станом на 12 та 27 

число починаючи з 27 травня 

Щомісячно 

станом на 12 

та 27 число 

Відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування, 

архітектури, інфраструктури, 

енергетики та захисту довкілля, відділ 

освіти, культури, молоді та спорту, 

ОТГ, сільські голови, заклади охорони 

здоров’я, підприємства, установи та 

організації, яким належать об’єкти 

житлового фонду 

3. Забезпечити житлово-

комунальними послугами 

установи соціальної сфери, 

населення, інших споживачів 

Постійно Підприємства, установи, організації, які 

надають житлово-комунальні послуги 

4. Забезпечити рівень розрахунків 

за спожитий природний газ та 

електроенергію, комунальні 

послуги населенням в 

опалювальному сезоні 

2020/2021 року 

До 1 липня 

2020 року не 

нижче 80%, до 

1 жовтня 2020 

року – 

стовідсотково 

Підприємства ПАТ «Шепетівкагаз», 

РЕМ, Грицівське КП «Аква», ОТГ,  

сільські голови 

5. Проводити роз’яснювальну 

роботу із залученням засобів 

масової інформації, з питань 

енергозбереження, погашення 

боргів і розрахунків за 

енергоносії та надані житлово-

комунальні послуги, 

підготовки об’єктів житлово-

комунального господарства до 

Постійно Відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування, 

архітектури, інфраструктури, 

енергетики та захисту довкілля  

райдержадміністрації 
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роботи взимку 

 

6. Розробити план першочергових 

заходів із запобігання 

надзвичайним ситуаціям та 

узгодити з районним відділом 

Головного управління ДСНС 

України в області оперативні 

плани дій, спрямовані на 

локалізацію можливих 

наслідків аварій на системах 

газо-, тепло- і водопостачання 

До 01.09.2020 Сектор з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з  

правоохоронними органами 

райдержадміністрації 

7. Забезпечити дотримання 

доведених лімітів 

газопостачання споживачам 

району 

Постійно ПАТ «Шепетівкагаз» 

8. Забезпечити необхідні умови 

для надійного та 

безперебійного 

електропостачання споживачам 

району та своєчасне виконання 

заходів з підготовки 

енергогосподарства до роботи 

в зимовий період, план-графіки 

надати в райдержадміністрацію 

до 15.06.2020 року 

Постійно Район електричних мереж 

9. Провести роботи щодо 

належної підготовки 

снігоочисної техніки, заготівлі 

посипочних, протиожеледних 

матеріалів та реагентів, план-

графіки надати в 

райдержадміністрацію до 

15.06.2020 року 

До 01.10.2020р Хмельницький Облавтодор філія 

«Шепетівська ДЕД» 

10. Проводити моніторинг з 

питань підготовки до 

проходження опалювального 

сезону 2020/2021 року, 

вживати оперативних заходів 

щодо усунення виявлених 

недоліків та проблемних 

питань 

Постійно Відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування, 

архітектури, інфраструктури, 

енергетики та захисту довкілля  

райдержадміністрації, відділ освіти, 

культури, молоді та спорту 

райдержадміністрації, ОТГ, сільські 

голови, заклади охорони здоров'я, 

підприємства, установи та організації, 

яким належать об’єкти житлового 

фонду 

 

 

 

Начальник відділу ЖКГ,містобудування,  

архітектури, інфраструктури, енергетики 

та захисту довкілля адміністрації                                               Руслан ДОРОЩУК 
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УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

     
 

 

Про розподіл обов’язків між 

головою та заступником голови 

районної державної адміністрації 

 

 

 

 

 

Керуючись статтями 6, 10, 39, 40 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації»: 

1. Затвердити розподіл обов’язків між головою та заступником голови 

районної державної адміністрації (додається). 

2. Врахувати, що у разі відсутності голови районної державної 

адміністрації його функції і повноваження виконує заступник голови районної 

державної адміністрації. 

3. Керівникам структурних підрозділів апарату, структурних підрозділів 

райдержадміністрації, у разі потреби, унести в установленому порядку 

пропозиції щодо змін до складу консультативно-дорадчих та інших органів, які 

очолюють голова, заступник голови районної державної адміністрації. 

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 20.03 2018 року №106 «Про розподіл обов’язків між 

головою, першим заступником і заступником голови районної державної 

адміністрації». 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 

 

 

 

 

№ 33/2020-р/к 05.05.2020 Шепетівка   
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови районної 

державної адміністрації  
05.05.2020 № 33/2020-р/к 

 

 

 

РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ  

між головою та заступником голови районної державної адміністрації 

 

1. Голова районної державної адміністрації 

Здійснює керівництво роботою районної державної адміністрації, 

спрямовує її на виконання Конституції України, законів України, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої 

влади вищого рівня, координує роботу заступника голови, керівника апарату 

районної державної адміністрації, відповідно до законодавства взаємодіє з 

обласною державною адміністрацією, Офісом Президента України, Кабінетом 

Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування. 

Координує діяльність територіальних підрозділів центральних органів 

виконавчої влади та сприяє у вирішенні покладених на ці органи завдань.  

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими 

державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними 

партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, 

установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так 

і за її межами. 

Призначає на посади та звільняє з посад заступника, керівника апарату, 

начальників управлінь, інших структурних підрозділів зі статусом юридичних 

осіб публічного права районної державної адміністрації.  Затверджує 

положення про апарат районної державної адміністрації та положення про її 

структурні підрозділи.  

Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення 

з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що 

належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім 

керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил України та інших 

військових формувань, Міністерства внутрішніх справ України, Національної 

поліції України. У межах затвердженого бюджету виступає розпорядником 

коштів районної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим 

призначенням. 

Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, 

покладених на районну державну адміністрацію. 

Регулярно інформує про свою діяльність голову обласної державної 

адміністрації, щорічно та на вимогу звітує перед ним.  

Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної 

адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та 
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комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також 

визначає їх завдання, функції та персональний склад. 

Вносить пропозиції вищим органам влади щодо відзначення державними 

нагородами України жителів району та погоджує кандидатури, які 

пропонуються для відзначення центральними органами влади. 

Забезпечує здійснення заходів з децентралізації державної влади, 

реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

районі. Бере участь у вирішенні питань адміністративно-територіального 

устрою у межах, визначених законодавством. 

Забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з органами та 

посадовими особами місцевого самоврядування, сприяє у здійсненні ними 

власних повноважень, контролює виконання делегованих їм законом 

повноважень органів виконавчої влади, розглядає та враховує у своїй діяльності 

пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. 

Взаємодіє з політичними партіями, громадськими і релігійними 

організаціями, професійними спілками та їх об’єднаннями для забезпечення 

прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, культурних та інших 

інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяє 

виконанню статутних завдань та забезпечує додержання законних прав цих 

об’єднань громадян. 

Організовує роз’яснення курсу реформ Президента України та Кабінету 

Міністрів України. 

Координує заходи щодо організації правового інформування і виховання 

населення, надання безоплатної первинної правової допомоги. 

Сприяє виконанню актів законодавства з питань громадянства, 

пов’язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам 

внутрішніх справ у додержанні правил паспортної системи. 

Забезпечує виконання в районі законодавства щодо національних меншин 

і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання. 

Забезпечує дотримання чинного законодавства з питань інформаційного 

простору, діяльності політичних партій і громадських організацій. 

Бере участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів у 

межах, визначених законодавством. 

Координує здійснення заходів щодо соціальної адаптації осіб, які 

відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний 

строк. 

Забезпечує реалізацію державної політики щодо соціально-економічного 

розвитку району. 

Координує реалізацію повноважень районної державної адміністрації в 

галузі міжнародних та зовнішньоекономічних відносин: виконання зобов’язань 

за міжнародними договорами України на території району, сприяє 

зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ, організацій, 

розташованих на території району, розвитку експортної бази і збільшенню 

виробництва продукції на експорт, розвитку міжнародного співробітництва в 
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галузі економіки, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки, залученню 

іноземних інвестицій. 

Контролює підготовку для подання в установленому порядку до органів 

виконавчої влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проекту 

Державного бюджету України, щодо обсягів міжбюджетних трансфертів, даних 

про зміни складу об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансів 

фінансових ресурсів. 

Забезпечує здійснення повноважень, визначених Законом України «Про 

місцеві державні адміністрації», щодо управління об’єктами, які перебувають у 

державній власності та передані до сфери управління райдержадміністрації, а 

також делегованих районною радою функцій управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад району (у разі прийняття районною радою 

відповідного рішення). 

Координує реалізацію повноважень районної державної адміністрації з 

питань цивільного захисту населення, надзвичайних ситуацій на території 

району. 

Організовує здійснення заходів, спрямованих на запобігання та 

ліквідацію інфекційних захворювань, епідемій. 

Сприяє створенню спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання 

майна різних форм власності, у тому числі підприємств з іноземними 

інвестиціями. 

Координує роботу з питань протидії протиправному поглинанню та 

захопленню підприємств на території району. 

Координує реалізацію повноважень районної державної адміністрації в 

галузі оборонної роботи: виконання законодавства про військовий обов’язок, 

про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, 

військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і 

допомогу сім’ям військовослужбовців строкової служби; заходів, пов’язаних з 

мобілізаційною підготовкою на території району. 

Сприяє підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, 

проведенню призову громадян на строкову військову службу. 

Координує роботу з питань ефективного використання природних, 

трудових ресурсів, праці, заробітної плати та зайнятості населення. 

Контролює, аналізує і оцінює фінансовий стан району. 

Здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів 

виконавчої влади вищого рівня. Забезпечує в райдержадміністрації охорону 

державної таємниці відповідно до вимог режимно–секретної роботи. 

У межах повноважень, наданих чинним законодавством, забезпечує 

взаємодію з: 

Шепетівським міжрайонним відділом Служби безпеки України в 

Хмельницькій області 

Шепетівським відділом поліції ГУПН в Хмельницькій області 

Шепетівським об’єднаним міським військовим комісаріатом 
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Шепетівським управлінням Головного управління ДФС у Хмельницькій 

області 

Шепетівським міськрайонним судом 

Шепетівським управлінням Державної казначейської служби України у 

Хмельницькій області 

Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

Шепетівським міським відділом управління Державної міграційної 

служби 

При здійсненні своїх повноважень голова райдержадміністрації взаємодіє 

з Шепетівською місцевою прокуратурою Хмельницької області. 

Громадською радою при районній державній адміністрації 

Відділом у Шепетівському районі Головного управління 

Держгеокадастру в області 

Державним підприємством «Шепетівське лісове господарство» 

Шепетівським РЕМ АТ ЕК «Хмельницькобленерго» 

Шепетівською філією Хмельницького обласного центру зайнятості 

Підрозділами центральних органів виконавчої влади 

Органами місцевого самоврядування 

Районним сектором Головного управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій в області 

Районними організаціями громадських організацій і політичних партій 

Районними підрозділами банківських установ 

Релігійними організаціями, які проводять діяльність на території району 

здійснює керівництво роботою: 

управління фінансів районної державної адміністрації, 

головного спеціаліста (з питань мобілізаційної та режимно-секретної 

роботи) апарату районної державної адміністрації, 

сектору з питань оборонної роботи. цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами районної державної адміністрації. 

головного спеціаліста – юрисконсульта сектору управління персоналом 

та правової допомоги апарату районної державної адміністрації, 

Колегії районної державної адміністрації. 

 Районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і 

зайнятості населення. 

Районної постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян.  

Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій районної державної адміністрації.  

Комісії з питань захисту прав дитини. 

Районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат. 
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Робочою групою з питань сприяння забезпеченню реалізації рішень 

спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 

законодавства у частині мінімальної заробітної плати. 

Інших консультативних, дорадчих та допоміжних органів, служб та 

комісій, які будуть створені і діяти в межах чинного законодавства. 

 

2. Заступник голови райдержадміністрації: 

Забезпечує реалізацію державної політики щодо соціально-економічного 

розвитку району, а також в галузях промисловості, транспорту, зв’язку, 

інформатизації, паливно-енергетичного комплексу, бюджетної, податкової, 

грошово-кредитної, інвестиційної політики, координує роботу щодо 

своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до 

державного і місцевих бюджетів та ефективного використання бюджетних 

коштів; сприяє здійсненню заходів щодо розвитку підприємництва та залучення 

інвестицій в економіку району;  

забезпечує розвиток і реалізацію в районі державної політики у сфері  

харчової промисловості, внутрішніх товарних ринків сільськогосподарської 

продукції, лісового, рибного та водного господарства, а також у сфері 

природокористування, раціонального використання земельних ресурсів, надр, 

лісів, підвищення родючості ґрунтів; 

здійснює заходи з реалізації державної політики у сфері містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства, розвитку будівельного 

комплексу, сприяння створенню у ньому конкурентного середовища, реалізації 

державної політики у сфері житлового, промислового та цивільного 

будівництва, забезпечення споживачів житлово-комунальними послугами, 

утримання у належному стані мережі газопостачання, виконання програм 

реформування власності, роботи підприємств будівельної індустрії і 

промисловості будівельних матеріалів, будівництва та експлуатації 

автомобільних доріг, раціонального використання земель підприємствами, 

установами і організаціями у процесі будівництва; 

здійснює контроль за реалізацією програм з енергозбереження та 

підвищення енергоефективності, зокрема в житловій сфері; 

сприяє розвитку транспортного комплексу, вирішує питання 

забезпечення населення пасажирськими перевезеннями, забезпечення роботи 

радіо та засобів зв’язку, сприяння створенню конкурентного середовища у цих 

галузях; 

сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки, 

забезпечує координацію зовнішньоекономічної діяльності, здійснення 

експортно-імпортних поставок, реалізацію міжнародних зобов’язань України 

на території району; 
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забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного середовища; 

координує підготовку, подає на затвердження районної ради та 

забезпечує виконання районних екологічних програм; звітує перед районною 

радою про їх виконання; вносить до відповідних органів пропозиції щодо 

державних екологічних програм; вживає заходів до відшкодування шкоди, 

заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля підприємствами, 

установами, організаціями і громадянами; організовує роботу по ліквідації 

наслідків екологічних аварій, вносить пропозиції в установленому законом 

порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно 

від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля 

та санітарних правил; 

організовує підготовку і подання на затвердження сесії районної ради 

проектів програм соціально-економічного розвитку району, звітує перед нею 

про їх виконання; 

забезпечує здійснення державної регуляторної політики в межах та у 

спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності"; 

сприяє організації роботи з використання земель та природних ресурсів; 

забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної 

адміністрації із земельних та інших питань, що відносяться до його 

компетенції; 

забезпечує здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації в 

районі (з окремих повноважень); координує роботу промислового та аграрного 

сектору економіки, з питань мобілізаційної роботи; 

організовує виконання планів роботи районної державної адміністрації з 

відповідних напрямів діяльності, регіональних і галузевих програм; 

забезпечує здійснення заходів, пов’язаних з цивільним захистом 

населення району, реалізовує державну політику у сфері запобігання 

надзвичайним ситуаціям та вжиття заходів з ліквідації наслідків таких ситуацій 

(з окремих повноважень); 

забезпечує здійснення повноважень, визначених Законом України “Про 

місцеві державні адміністрації”, щодо управління об’єктами, які перебувають у 

державній власності та передані до сфери управління районної державної 

адміністрації, а також делегованих районною радою функцій управління 

об’єктами спільної власності територіальних громад району (у разі прийняття 

районною радою відповідного рішення); 

забезпечує здійснення заходів з економічних реформ та з підготовки 

проведення адміністративно-територіальної реформи в районі; 
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забезпечує реалізацію державної політики сприяння приватизації і 

розвитку малого бізнесу, надає допомогу підприємцям, які займаються 

виробництвом товарів народного споживання, будівельних матеріалів, 

наданням побутових, торговельних, комунальних та інших послуг населенню; 

координує роботу підприємств торгівлі, побутового обслуговування 

населення та громадського харчування незалежно від форм власності; 

сприяє здійсненню заходів, спрямованих на зростання експортного 

потенціалу району, захист вітчизняних товаровиробників, розвиток виробничої 

кооперації різних галузей; 

згідно із законодавством організовує реалізацію державної політики щодо 

ціноутворення в районі; 

забезпечує роботу енергетичного комплексу району, здійснення 

державної політики щодо розвитку електроенергетики; забезпечення контролю 

щодо раціонального використання енергоносіїв; організації будівництва та 

утримання в належному стані мережі електропостачання; контролює стан 

розрахунків за споживання енергоносіїв; 

сприяє створенню спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання 

майна різних форм власності, у тому числі підприємств з іноземними 

інвестиціями; 

здійснює контроль за забезпеченням об’єктів соціально-культурного 

призначення та населення природним і скрапленим газом; 

забезпечує реалізацію загальнодержавної політики щодо проведення 

експертизи містобудівної документації відповідно до законодавства України; 

здійснює координацію роботи і сприяє вирішенню питань тепловодо-

постачання та водовідведення, благоустрою населених пунктів району, сприяє 

впровадженню нових екологічно безпечних технологій; 

здійснює контроль у межах компетенції з питань запобігання епізоотіям та  

їх ліквідації; 

забезпечує охорону прав винахідників і раціоналізаторів; 

координує роботу з питань праці та зайнятості населення, забезпечує 

реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на право 

своєчасного одержання винагороди за працю;  

забезпечує здійснення державної політики у галузях науки, освіти, 

охорони здоров’я, культури та мистецтва, материнства і дитинства, сім’ї та 

молоді, фізичної культури і спорту; бере участь у підготовці програм соціально-

економічного розвитку району та інших районних програм у гуманітарній сфері 

з наступним поданням їх на затвердження сесії районної ради, організовує 

виконання цих програм; 

реалізовує державну політику в галузі соціального забезпечення та 

соціального захисту соціально незахищених громадян – пенсіонерів, інвалідів, 

одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших 

громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують 

допомоги та соціальної підтримки з боку держави; сприяє розвитку їх 

соціального забезпечення, правильному і своєчасному призначенню і виплаті 
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державних пенсій та допомоги, наданню адресної соціальної допомоги та 

підтримки, призначенню та виплаті цільової грошової допомоги, інших 

компенсаційних заходів соціального захисту; координує роботу із забезпечення 

в установленому порядку надання населенню субсидій на житлово-комунальні 

послуги; 

здійснює координацію і загальне керівництво роботою закладів науки, 

освіти, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, по роботі з дітьми, молоддю, 

жінками та сім’ями, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

вживає заходів щодо збереження мережі цих закладів, розробляє прогнози їх 

розвитку, які враховує при розробці проектів програм соціально-економічного 

розвитку; 

здійснює контроль за виконанням навчальними закладами всіх форм 

власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, 

позашкільної, середньої освіти, контроль за роботою з атестації педагогічних і 

науково-педагогічних кадрів; 

контролює підготовку та бере участь у розгляді питань на засіданнях 

колегії відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;   

організовує роботу медичних закладів щодо надання допомоги 

населенню, передбачених законодавством пільг і допомог, пов’язаних з 

охороною материнства і дитинства, поліпшення умов життя багатодітних сімей; 

здійснює контроль у межах компетенції з питань запобігання інфекційним 

захворюванням, епідеміям,  їх ліквідації, пропаганди здорового способу життя і 

профілактики соціально-небезпечних хвороб; 

забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку і 

функціонування української мови як державної, створення умов для розвитку 

та використання мов інших національностей, про свободу совісті та релігійні 

організації; 

вживає заходів щодо розвитку сімейних форм виховання,  поліпшення 

соціальної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 

піклування, поліпшення умов життя багатодітних сімей та сімей, які опинилися 

у складних життєвих обставинах, і потребують соціального захисту, сприяє 

запобіганню дитячій бездоглядності та профілактики вчинення правопорушень 

неповнолітніми; 

координує роботу з виконання першочергових заходів щодо створення 

сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та забезпечення їм безперешкодного доступу до об’єктів 

житлового і соціально-культурного призначення; 

проводить роботу, пов’язану з розробкою та реалізацією заходів щодо 

розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного 

обслуговування осіб, яких визнано в Україні біженцями або особами, які 

потребують додаткового захисту, а також депортованих осіб, які добровільно 

повертаються в регіони їх колишнього проживання; 
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сприяє розвитку гендерної політики, рівних прав і можливостей для 

участі жінок і чоловіків у політичному і культурному житті; 

сприяє підготовці молоді до служби у Збройних Силах України; 

сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, 

жіночих, молодіжних і дитячих організацій, фондів, асоціацій; 

виконує інші обов'язки, передбачені Конституцією та законами України, 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої 

влади вищого рівня, а також розпорядженнями та дорученнями голови районної 

державної адміністрації; 

забезпечує здійснення заходів щодо підготовки проведення 

адміністративно-територіальної реформи; 

у разі відсутності голови районної державної адміністрації виконує його 

обов’язки з правом підпису розпоряджень та інших документів. 

У межах своїх функціональних повноважень та повноважень, 

наданих чинним законодавством, спрямовує, координує і контролює 

роботу: 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (з 

окремих повноважень). 

Управління фінансів (з окремих повноважень). 

Відділу житлово-комунального господарства, містобудування, 

архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля районної 

державної адміністрації. 

Відділу «Центр надання адміністративних послуг» районної державної 

адміністрації 

Сектору  з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами районної державної адміністрації (з окремих 

повноважень). 

Головного спеціаліста з мобілізаційної та режимно-секретної роботи 

апарату Шепетівської районної державної адміністрації (з окремих 

повноважень) . 

Державного реєстратора. 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної 

адміністрації 

Служби у справах дітей районної державної адміністрації, 

Районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Спостережної комісії при районній державній адміністрації 

Опікунської ради при районній державній адміністрації 

Районної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 

Районної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання насильства в сім’ї та протидії торгівлі 

людьми 

Комісії з визначення доцільності надання та розміру одноразової 

грошової допомоги. 
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Комісії з питань призначення населенню житлових субсидій та 

державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям. 

Районної комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням 

статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» при районній державній адміністрації. 

Районної організації товариства Червоного Хреста.  

Інших консультативних, дорадчих та допоміжних органів, служб та 

комісій, які будуть створені і діяти в межах чинного законодавства. 

забезпечує взаємодію з: 

Відділом у Шепетівському районі Головного управління 

Держгеокадастру в області. 

Шепетівським управлінням Держпродспоживслужби у Хмельницькій 

області  

Шепетівським районним сектором Державної служби надзвичайних  

ситуацій у Хмельницькій області  (з окремих повноважень) 

Шепетівським об’єднаним міським військовим комісаріатом (з окремих 

повноважень) 

Шепетівською міськрайонною філією Хмельницького обласного центру 

зайнятості (з окремих повноважень) 

Відділом інспекції державного архітектурно-будівельного контролю по 

Північному регіону Хмельницької області  

Державним підприємством «Шепетівське лісове господарство» 

Шепетівським районним спеціалізованим лісокомунальним 

підприємством  

21-ою Державною пожежно-рятувальною частиною Головного 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Хмельницькій області (з окремих повноважень) 

Відділенням Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України в районі  

Районними банківськими установами 

Станційно-лінійною дільницею №5 Хмельницької філії ВАТ 

«Укртелеком»  

Шепетівським центром поштового зв’язку №3  

Шепетівським районом електромереж  

Шепетівською філією ДП «Укрветсанзавод» 

Філією «Шепетівська дорожня експлуатаційна дільниця» 

ПАТ «Шепетівкагаз» 

Промисловими підприємствами усіх форм власності, фермерськими 

господарствами району, а також іншими суб’єктами підприємницької 

діяльності. 

Відділенням Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України в районі.  

КНП «Шепетівська центральна районна лікарня. 
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КНП «Вузлова лікарня станції Шепетівка» 

КП «Комунальне некомерційне підприємство Шепетівський центр 

первинної медико – санітарної допомоги» 

Шепетівським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді. 

Шепетівським районним територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг). 

Навчальними, дошкільними та позашкільними закладами району 

(загальноосвітніми школами, навчально-виховними комплексами). 

Громадськими організаціями жінок, молоді, спортивними громадськими 

організаціями; закладами соціальної сфери району, іншими підприємствами, 

установами, організаціями. 

 

 
 

Керівник апарату адміністрації                        Наталія ЛІННИК 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

     

  
 

 
  

 

 

 

 

На підставі статей 6, 18, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», з метою забезпечення виконання дохідної та видаткової частин 

місцевих бюджетів протягом бюджетного періоду, заслухавши інформацію з 

цього питання (додається): 

1. Рекомендувати Шепетівському управлінню ГУ ДФС у Хмельницькій 

області, сільським головам: 

1.1. Підвищити рівень відповідальності за виконанням показників 

доходної частини місцевих бюджетів. 

1.2. Активізувати претензійно-позовну роботу по стягненню 

заборгованості по орендній платі за землю, земельного податку та сплаті інших 

податків та зборів. 

1.3. Посилити роботу по скороченню податкового боргу до місцевих та 

державного бюджетів. 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

    

 

 

 

Голова адміністрації         Юрій БАСЮК 
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Додаток  

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації  
28.05.2020 № 144/2020-р 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про стан виконання бюджету району за І квартал 2020 року 

 

Виконання місцевих бюджетів за період, що звітується здійснювалось на 

підставі чинного бюджетного законодавства та відповідних рішень місцевих 

рад.  

До загального фонду бюджету району надійшло податків, зборів 

(обов’язкових платежів) з врахуванням трансфертів в сумі 31157,4 тис. грн.,  

або 105,8%,  а саме: 

- власних доходів – 8127,8 тис. грн. або 127,5% до планових призначень 

за звітний період; 

- базової дотації – 290,7 тис. грн. або 100,0%; 

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров`я – 1354,6 тис. грн. або 100,0%.; 

- іншої додаткової дотації – 725,4 тис. грн. або 100,0%.; 

- субвенції з Державного бюджету  –  6829,8 тис. грн. або 100,0%; 

- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам  – 13829,1 

тис. грн. або 99,7 відсотка. 

Надходження спеціального фонду з трансфертами складають 342,9 тис. 

грн. або 16,9% до річних призначень. 

У порівнянні до відповідного періоду минулого року надходження 

власних доходів загального фонду бюджету району збільшились на 280,6тис. 

гривень.  

Такий приріст відбувся, головним чином, за рахунок надходження: 

- податку на прибуток підприємств комунальної власності, що 

надійшов в сумі 461,0 тис. грн. (+74,0 тис. грн.);  

- рентної плати за використання лісових ресурсів 1758,1 тис. грн. 

(+1204,6тис. гривень). 

Не менш важливим за обсягом джерелом доходів місцевих бюджетів є 

плата за землю. Надходження, якої станом на 01.04.2020 року, склали 870,9тис. 

грн., що на 883,8тис. грн. менше, ніж за аналогічний період минулого року. 

Сума недовиконання цього податку, в порівнянні до затверджених показників 

місцевих рад, становить 326,6 тис. грн., в процентному відношенні це складає 

27,3 відсотка.  
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Разом з тим, слід відмітити, що з початку бюджетного періоду на 19,3 

тис. грн. збільшилась заборгованість по орендній платі за землю. Станом на 

01.04.2020 року, без врахування переплат, вона становить 108,9 тис. гривень.  

Найбільша заборгованість рахується в Пліщинській сільській раді (65,9 

тис. гривень). 

По 15 договорах порушено строки сплати, що свідчить про не належний 

рівень роботи, яка проводиться по стягненню цієї заборгованості.  

Крім того, в районі має місце факт встановлення низьких ставок орендної 

плати за користування земельними ділянками водного фонду та земель 

сільськогосподарського призначення. 

Якщо середній розмір орендної плати по області станом на 01.04.2020 

року по землях сільськогосподарського призначення за межами населених 

пунктів становить 1556,22 грн., а по землях водного фонду 497,60 грн., то по 

району відповідно по землях сільськогосподарського призначення за межами 

населених пунктів вони складають 841,62 грн. та землях водного фонду - 157,94 

грн., а в межах населених пунктів середній розмір орендної плати по області по 

землях сільськогосподарського призначення становить 2276,68 грн. по водному 

фонду 1203,65 грн. та по району відповідно по землях сільськогосподарського 

призначення орендарі відсутні та водного фонду становить 290,71 гривень. 

В окремих сільських радах ставки орендної плати нижчі за середньо 

районні, зокрема по землях сільськогосподарського призначення за межами 

населених пунктів: 

- Михайлюцька сільська рада – 246,90 грн.; 

- Пліщинська сільська рада – 552,84 грн.; 

По землях водного фонду ставки ще менші, а саме: 

- Михайлюцька сільська рада - 127,98 грн.; 

- Городнявська сільська рада  - 161,53 гривень. 

Інформуючи про виконання бюджету району, необхідно звернути увагу 

на виконання районного бюджету. 

Так, згідно рішення сесії Шепетівської районної ради від 20.12.2019 року 

№ 9/47-2019 «Про районний бюджет на 2020 рік» та рядом рішень сесій 

Шепетівської районної ради планові призначення загального обсягу доходів 

районного бюджету за І квартал 2020 року складають 26712,9 тис. грн., в тому 

числі планові призначення доходів загального фонду із врахуванням 

трансфертів по районному бюджету складають 26416,0 тис. грн., з них власні 

доходи - 4073,9 тис. грн., та призначення спеціального фонду з трансфертами 

передбачені в сумі 296,9 тис. гривень.  

Фактичний обсяг доходів районного бюджету за І квартал 2020 року 

складає 27439,7 тис. грн. або 102,7%, в тому числі: 

- виконання власних доходів районного бюджету складає 4877,1 тис. 

грн. або 119,7% до передбачених призначень; 
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- базова дотація – 290,7 тис. грн. або 100,0%; 

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1354,6 тис. грн. або 

100,0%.; 

- субвенцій з Державного бюджету – 6829,8 тис. грн. або 100,0%.; 

- субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 

13829,0 тис. грн. або 99,7%.; 

- спеціального фонду з трансфертами районного бюджету в абсолютному 

значенні складає 258,5 тис. грн. або 87,1 відсотка. 

Темп зменшення власних надходжень загального фонду районного 

бюджету за звітний період до відповідного періоду минулого року становить 

2,1%, що в абсолютному значенні складає 103,2 тис. гривень. В основному це 

надходження податку на доходи фізичних осіб, який в загальній структурі 

платежів загального фонду районного бюджету на сьогодні займає 77,7 

відсотка. Надходження цього податку на районному бюджеті дорівнює 3787,6 

тис. грн., при планових показниках 3403,4 тис. грн., що відповідає 111,3 

відсотка. Зменшення надходження до відповідного періоду минулого року 

складає 419,0 тис. грн. або 10,0 відсотків. (Зменшились надходження по 

податку з доходів фізичних осіб, з доходів одержаних громадянами від надання 

в оренду земельної частки (паю) по ТОВ «Лотівка-Еліт».) 

Потребує уваги питання по здійсненню контролю за діяльністю суб’єктів 

господарювання, що мають значні валові доходи, але виплачують заробітну 

плату менше законодавством встановленого мінімуму. У районі є 2 таких 

підприємства: ПАТ «Майдан-Вильський комбінат вогнетривів», Шепетівська 

філія державного підприємства «Укрветсанзавод». 

По сільських бюджетах фактичні надходження доходів загального фонду 

без врахування трансфертів склали 3250,7 тис. грн. при запланованій сумі 

2300,9 тис. грн. або 141,3%, а сума перевиконання становить 949,8 тис. гривень.  

За даними Шепетівського управління ГУ ДФС у Хмельницькій області 

станом на 01.04.2020 року обсяг податкового боргу по району відображений в 

сумі 839,3 тис. грн., весь борг до місцевого бюджету. Найбільший борг до 

бюджету району рахується за Хмельницьким КЕВ – 502,9 тис. гривень.  

У порівнянні до початку року недоїмка до місцевого бюджету 

зменшилась на 407,9 тис. гривень. 

З метою мобілізації коштів до бюджету району, зменшення податкового 

боргу та покращення стану надходження податків та платежів проводились 

щомісячні засідання робочої групи з питань сприяння забезпеченню погашення 

заборгованості із заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат.  

У звітному періоді проведено 3 засідання, на яких заслухано звіти 12 

керівників підприємств-боржників та фізичних осіб. 
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Видаткова частина загального фонду бюджету району за 1 квартал 2020 

року виконана в сумі 30861,7 тис. грн., при уточненому плані 35225,8 тис. 

грн., що становить 87,6 %, в тому числі по галузях: 

   факт             план 

Освіта  -  9425,0 тис. грн.  або  84,0% 11214,4 

Охорона здоров’я -      16557,4 тис. грн.  або  94,4% 17537,3 

Культура  -     678,7 тис. грн.   або  83,7%     811,1 

Управління -          2007,4 тис. грн.   або  81,1%    2474,6 

Інші галузі  -          2193,2 тис. грн.  або  68,8%            3188,4 

У структурі проведених видатків місцевих бюджетів за 1 квартал 2020 

року значну питому вагу займають видатки на утримання установ освіти –

30,5% від загального обсягу видатків, галузь «Охорона здоров’я» в структурі 

видатків складає 53,7%, управління відповідно – 6,5%, культура і мистецтво – 

2,2%, інші галузі – 7,1 відсотка. 

Видаткова частина бюджету району характеризується соціальною 

спрямованістю. Основну питому вагу в загальній сумі видатків бюджету району 

займає виплата заробітної плати та нарахування на неї, що становить 80,3 % в 

абсолютному значенні – 24784,5 тис. гривень. 

За 1 квартал 2020 року обсяг захищених статей видатків бюджету району  

складає 98,1% або 30261,1 гривень. 

Видаткова частина загального фонду районного бюджету виконана в сумі 

27730,9 тис. грн., при уточненому плані 30970,3 тис. грн., що становить  

89,5%, по  галузях це становить:         

                                                                 Факт                    при        Плані 

Управління            – 74,7 %   або в сумі     781,1  тис. грн.          1045,4 

Освіта                     –  84,7 %   або в сумі    8230,0 тис. грн.          9712,9 

Культура                –  87,2 %   або в сумі     243,9  тис. грн.  279,8 

Охорона здоров’я  – 94,4 %   або в сумі   16557,4  тис .грн.        17537,3 

Інші видатки          – 80,1 %   або в сумі      1918,5 тис. грн. 2395,0 

Основну питому вагу в загальній сумі видатків районного бюджету 

займає також виплата заробітної плати , що становить по факту використання 

80,3 %, в абсолютному значенні це дорівнює 22271,7 тис. гривень. 

Обсяг захищених статей видатків загального фонду районного бюджету 

за 1 квартал 2020 року складає 98,5% або 27325,9 тис. гривень. 

Видаткова частина загального фонду сільських бюджетів виконана в сумі 

3130,8 тис. грн. при планових призначеннях 4255,5 тис. грн., що дорівнює 73,6 

відсотка. 

Загальний  обсяг виконання спеціального фонду  районного бюджету за 1 

квартал  2020 року дорівнює 678,1 тис. грн. до запланованих на рік призначень 

3302,9 тис.грн.,  що складає 20,5%,  з них: 
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    Факт   %            План  

Освіта      -      592,1 тис. грн.  -     58,0 % ;           1020,3 

Культура    –         1,3 тис. грн. –       2,7  %;                 4,9 

Управління   –       28,0 тис. грн. –       65,4 %;               42,8 

Охорона здоров’я  –       52,9 тис. грн.  -       17,6 % ;                   300,9 

Інші видатки                 -          3,8 тис. грн.    -      0,2 % ;                  1934,0 

Виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери та оплата за 

використані бюджетними установами енергоносії в 1 кварталі 2020 року 

профінансовані в повному обсязі.  

Як по загальному, так і по спеціальному фондах загального обсягу 

бюджету, в першу чергу в 1 кварталі 2020 року проводилось фінансування 

захищених статей видатків бюджетних установ в межах лімітних асигнувань, 

передбачених в їх кошторисах доходів і видатків. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління  

фінансів адміністрації              Лариса СОРОКА 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

     

  
 

 

Про уповноважену особу з питань 

запобігання та виявлення корупції в 

районній державній адміністрації 

 

 

 

 

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», частини першої статті 13 Закону України «Про запобігання 

корупції», наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 

17.03.2020 №102/20 «Про затвердження Типового положення про 

уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та 

виявлення корупції: 

1. Визначити уповноваженою особою з питань запобігання та 

виявлення корупції в районній державній адміністрації головного спеціаліста з 

мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату адміністрації Бабича 

Віктора Борисовича. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 09.01.2018 року № 6/2018-р «Про покладання 

обов’язків по запобіганню та виявлення корупції в районній державній 

адміністрації». 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 

 

 

 

 

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 

 

 

№ 138/2020-р 14.05.2020 Шепетівка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

     

  
 

 

 

Про утворення комісії з питань 

захисту прав дитини 

 

 

 

 

 

 

На підставі статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року 

№ 866: 

1. Утворити комісію з питань захисту прав дитини Шепетівської районної 

державної адміністрації. 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 126/2020-р 04.05.2020 Шепетівка 
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Додаток  

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації  
04.05.2020 № 126/2020-р 

 

 

Склад  

комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації 

 

Басюк  

Юрій Миколайович 

 

- голова районної державної адміністрації,   

голова комісії 
 

Бузиль  

Віталій Володимирович 

- заступник голови районної державної 

адміністрації, заступник голови комісії  
 

Чорнописька   

Наталія Володимирівна 

 
 

- головний спеціаліст сектору з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби у справах 

дітей районної державної адміністрації, 

секретар комісії 

 

Богуш  

Юлія Сергіївна 

 

- начальник служби у справах дітей  районної 

державної адміністрації 
 

Бушинська 

Наталія Феодосіївна 

 
 

- заступник начальника відділу активної 

підтримки безробітних Шепетівського 

міськрайонного центру зайнятості* 
 

Гнатюк  

Лілія Борисівна 

 

 

 

 

 

- заступник головного лікаря Комунального 

підприємства «Комунальне некомерційне 

підприємство Шепетівського центру 

первинної медико-санітарної допомоги» з 

охорони дитинства та материнства, районний 

педіатр Шепетівської центральної районної 

лікарні* 
 

Ільчук  

Леся Степанівна   

 

- головний спеціаліст відділу освіти, культури, 

молоді, спорту та туризму районної державної 

адміністрації 

 

Ружицька  

Ольга Петрівна 

 

 

- головний спеціаліст Шепетівського 

міськрайонного відділу державної  реєстрації 

актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у 

Хмельницікій області* (за згодою) 
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Романець  

Лариса Яківна 

 

- директор районного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 
 

Семенюк  

Ольга Іванівна 

 

 

- старший інспектор ювенальної превенції 

Шепетівського відділу поліції головного 

управління національної поліції України в 

Хмельницькій області* (за згодою) 
 

Танасієнко Ліліана  

Петрівна 
 

- начальник управління соціального захисту 

населення районної державної адміністрації 

 

Цідик Андрій 

Степанович 

 

- начальник відділу соціальної роботи 

районного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

Примітка: * включаються до складу комісії з питань 

захисту прав дитини районної державної 

адміністрації за згодою  

 
 

 

Начальник служби  

у справах дітей адміністрації                                                Юлія БОГУШ        

     

 

 

 

 

 


