




 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 
 

 

 

 

 

Про затвердження в новій редакції 

паспорта бюджетної програми на 

2020 рік 

 

 

 

 

 

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

адміністрації», пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, Закону 

України «Про державний бюджет України на 2020 рік», наказу Міністерства 

фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження 

програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі 

змінами, розпорядження голови Шепетівської районної державної адміністрації 

від 27.08.2020 року №220/2020-р та засідання постійної комісії Шепетівської 

районної ради від 27.08.2020 року: 

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік в новій редакції за 

КПКВК, що додається, а саме: 

- 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню». 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 

 

 

 

№  Шепетівка 01.09.2020 262/2020-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 
 

 

 

 

 

Про затвердження фактичної 

мережі закладів загальної середньої 

та дошкільної освіти на 2020-2021 

навчальний рік 

 

 

 
 

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

адміністрації», вимог ст. 25 Закону України «Про освіту», ст. 6, 9 Закону 

України «Про загальну середню освіту», з метою здійснення державної 

політики в галузі освіти:  

1. Затвердити фактичну мережу закладів загальної середньої та 

дошкільної освіти на 2020-2021 навчальний рік згідно з додатками 1-5 

(додаються). 

2. Нарахування та виплату заробітної плати працівникам закладів 

загальної середньої та дошкільної освіти району проводити в межах 

затвердженого фонду оплати праці. 

3. Координацію роботи щодо дотримання фактичної мережі закладів 

загальної середньої та дошкільної освіти району покласти на начальника 

управління фінансів районної державної адміністрації Л.Сороку, начальника 

відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації 

Н.Грабельнікову. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови райдержадміністрації згідно розподілу обов’язків. 

 

 
 

 

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 

№  Шепетівка 04.09.2020 263/2020-р 
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Додаток 1 

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації  

04.09.2020 № 263/2020-р 
 

 

 
 

 

МЕРЕЖА 

загальноосвітніх шкіл І-III ступенів Шепетівського району  

на 2020-2021 навчальний рік 

 

 

 

№п/п Назва школи  1-4 класи  5-9 класи  10-11кл.  1-11кл.  
 

 

 

 

Кл..  Комп Учн.  Кл.  Учн.   Кл..  Учн.  Кл.  Ком Уч.  

1.  Городнявська 4 4 61 5 86 2 33  11 11 180 

2.  Михайлюцька 5 5 101 5 96 2 29 12 12 226 

3.  Плесенська  4 4 43 5 72 2 18 11 11 133 

4.  Пліщинська  4 4 49 5 54 2 12 11 11 115 
  Всього    17    17 254 20 308 8 92 44 44 654 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти 

та культури адміністрації                                               Наталія ГРАБЕЛЬНІКОВА                        
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Додаток 2 

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації  

04.09.2020 № 263/2020-р 
 

 

 
 

 

М Е Р Е Ж А  

загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів Шепетівського району 

 на 2020-2021 навчальний рік 

 

 

 

№п/п  Назва школи  1-4 класи 5-9 класи Всього 
 

 

 

 

Кл-в  Компл.  Учн.  Кл-в  Учн.  Кл-в  Компл.  Учн.  

1. Ч. Цвітська  4 4 24 5 42 9 9 66 

 Всього:  4 4 24 5 42 9 9 66 

 

 
 

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти 

та культури адміністрації                                               Наталія ГРАБЕЛЬНІКОВА                        
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Додаток 3 

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації  

04.09.2020 № 263/2020-р 
 

 

 
 

 

М Е Р Е Ж А 

навчально-виховних комплексів  «загальноосвітній  навчальний заклад  

І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад» Шепетівського району 

на 2020-2021 навчальний рік 

 

№ 

п/п 
Назва нвк 

1-4 

класи 

5-9 

 класи 

10-11 

класи 

Всього 

Кл. Комп

. 

Учн. Кл. Учн

. 

Кл. Учн. Кл

. 

Комп. Учн 

1. Корчицький  4 4 62 5 79 2 23 11 11 164 

 Всього 4 4 62 5 79 2 23 11 11 164 

 
 

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти 

та культури адміністрації                                               Наталія ГРАБЕЛЬНІКОВА                        
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Додаток 4 

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації  

04.09.2020 № 263/2020-р 
 

 

 
 

 
 

М Е Р Е Ж А  

груп продовженого дня у школах Шепетівського району 

на 2020-2021 навчальний рік 

 

№ 

п/п 
Назва школи Кількість груп Кількість учнів 

1.  Городнявська зош І- ІІІ ст. 2 60 

2.  Корчицький нвк 2 60 

3.  Плесенська зош І- ІІІ ст. 1 30 

4.  Михайлюцька зош І- ІІІ ст.  1 30 

  Всього: 6 180 

 
 

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти 

та культури адміністрації                                               Наталія ГРАБЕЛЬНІКОВА                        
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Додаток 5 

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації  

04.09.2020 № 263/2020-р 
 

 

 
 

 
 

М Е Р Е Ж А  

закладів  дошкільної освіти Шепетівського району 
на 2019-2020 навчальний рік 

 

№ п/п Назва дошкільних закладів 
Кількість 

груп 

Кількість 

дітей 

Варіативна 

форма  К. груп К.дітей 

1 Михайлюцький днз 

 

3 65 - - 

2  Плесенський днз 2 45 - - 

3 Городнявський днз 2 44 - - 
4 Пліщинський днз 1 30 - - 
5 Корчицький днз 

 

2 47 - - 
 Всього: 10 231 - - 

 
 

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти 

та культури адміністрації                                               Наталія ГРАБЕЛЬНІКОВА                        

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 
 

 

 

Про внесення змін до 

розпорядження голови 

районної державної 

адміністрації від 25.06.2020 

№170/2020-р 

 

 

 

 

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

адміністрації», пункту 3.7 регламенту Шепетівської районної державної 

адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 16 лютого 2018 року №53/2018-р.  

Внести до плану роботи Шепетівської районної державної адміністрації 

на ІІІ квартал 2020 року, затвердженого розпорядженням голови районної 

державної адміністрації від 25.06.2020 №170/2020, зміни, доповнивши розділ ІІ 

абзацами такого змісту: 

 

 

 

Про розвиток 

мережі закладів 

охорони здоров’я 

на території 

району 

З метою 

організації та 

проведення у 

районі державної 

політики щодо 

реформи 

медичної галузі. 

 

 

 

24 вересня 

2020 року 

Савчук В.М.-

головний лікар КНП  

«Шепетівська 

центральна районна 

лікарня»,  Нечипорук 

А.Г.-головний лікар 

КП «КНП 

Шепетівський Центр 

ПМСД»,  

Хрищатий В.В. – 

№  Шепетівка 07.09.2020 264/2020-р 
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головний лікар КНП 

«Вузлова лікарня 

станції Шепетівка» 

 

Про організацію 

роботи закладів 

загальної 

середньої освіти 

у 2020/2021 

навчальному році 

на період 

карантину 

З метою 

організації 

безпечних умов 

навчання у 

закладах 

загальної 

середньої освіти в 

умовах 

карантину. 

 

24 вересня 

2020 року 

Грабельнікова Н.М. – 

начальник відділу 

освіти, культури, 

молоді та спорту 

адміністрації 

 

 

 

 

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 























































 

 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 
 

 

 
 

 
  

Про план роботи районної 

державної адміністрації на IV 

квартал 2020 року 

 

 

 

На підставі статей 6, 45 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», розділу 3 регламенту Шепетівської районної державної 

адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 16 лютого 2018 року №53/2018-р: 

1. Затвердити план роботи районної державної адміністрації на четвертий 

квартал 2020 року ( додається). 

2. Контроль за виконанням заходів, передбачених планом, покласти на 

заступника голови, керівника апарату адміністрації та загальний відділ апарату 

районної державної адміністрації. 

 

 

 

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 

 

 

 

№  Шепетівка 24.09.2020 274/2020-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕДЖЕНО 

Розпорядження голови районної 

державної адміністрації  

24.09.2020 № 274/2020-р 

 
 

План 

роботи районної державної адміністрації 

на ІV квартал 2020 року 
 

Зміст заходу 

Обґрунтування 

необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконанн

я 

Відповідальні 

виконавці 

1 2 3 4 

І. Питання для внесення на розгляд сесій районної ради 

Звіт про виконання районного 

бюджету за 9 місяців 2020 

року 

На виконання пункту 4 

статті 80 

Бюджетного кодексу 

України 

ІV квартал Сорока Л.П. 

начальник 

управління фінансів 

адміністрації 

Про внесення змін до 

районного бюджету на 2020 

рік 

На виконання закону 

„Про Державний 

бюджет України на 2020 

рік” і ст. 23 та 78  

Бюджетного кодексу 

України, статті 43 

Закону України «Про 

місцеве самоврядування 

в Україні» 

ІV квартал Сорока Л.П. 

начальник 

управління фінансів 

адміністрації 

Про районний бюджет на 2021 

рік 

На виконання закону 

„Про Державний 

бюджет України на 2021 

рік” і ст. 76 та 77  

Бюджетного кодексу 

України, статті 43 

Закону України «Про 

місцеве самоврядування 

в Україні» 

ІV квартал Сорока Л.П. 

начальник 

управління фінансів 

адміністрації 

ІІ. Питання для внесення на розгляд засідань 

колегії районної державної адміністрації: 

Про стан освоєння у 2020 році 

коштів державного бюджету, 

передбачених на реалізацію 

проєктів соціально-економічного 

розвитку регіонів та виконання 

Програми Президента України 

«Велике будівництво» в районі  

З метою аналізу освоєння у 

2020 році коштів 

державного бюджету, 

передбачених на реалізацію 

інвестиційних проектів 

соціально-економічного 

розвитку району 

жовтень 

(29) 

Дорощук  Р.Р. – 

начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування, 

архітектури, 

інфраструктури, 

енергетики та 

захисту довкілля 

адміністрації 
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Про стан виконання районного 

бюджету за 9 місяців  2020 року. 

З метою аналізу виконання 

ст..78 Бюджетного кодексу 

України, Закону України 

«про Державний бюджет 

України на 2020 рік». 

листопад  

(26) 

Сорока Л.П. 

начальник 

управління фінансів 

адміністрації 

Про реалізацію актуальних 

питань соціалізації дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

З метою аналізу стану  

соціалізації дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

листопад 

(26) 

Грабельнікова Н.М. 

начальник відділу 

освіти, культури, 

молоді та спорту 

адміністрації 

Про стан погашення 

заборгованості, підвищення рівня 

заробітної плати та легалізації 

трудових відносин у районі 

З метою аналізу проведеної 

роботи з питань погашення 

заборгованості, підвищення 

рівня заробітної плати та 

легалізації трудових 

відносин у районі 

листопад 

(26) 

Танасієнко Л.П. – 

начальник 

управління 

соціального захисту 

адміністрації 

Звіт про роботу служби у справах 

дітей райдержадміністрації  

З метою аналізу роботи 

служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

листопад 

(26) 

Богуш Ю.С. –  

начальник служби у 

справах дітей 

адміністрації 

Про стан виконання завдань у 

сфері державної кадрової політики 

в апараті та структурних 

підрозділах районної державної 

адміністрації. 

З метою виконання Законів 

України «Про державну 

службу» та «Про засади 

запобігання та протидії 

корупції»,  

листопад 

(26) 

Лінник Н.М. –  

керівник апарату  

адміністрації, 

Чайка Т.В. – 

завідувач сектору 

кадрової роботи 

апарату 

адміністрації 

Про районний бюджет на 2021 рік  З метою виконання закону 

«Про Державний бюджет  

України на 2021 рік» і 

статті 77 Бюджетного 

кодексу України.  

грудень 

(24) 

Сорока Л.П. – 

начальник 

управління фінансів 

адміністрації 

Про стан розроблення та 

оновлення містобудівної 

документації на території  

Шепетівського району 

З метою аналізу стану 

розроблення та 

оновлення містобудівної 

документації на 

території Шепетівського 

району 

грудень 

(24) 

Дорощук  Р..Р.. – 

начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування, 

архітектури, 

інфраструктури, 

енергетики та 

захисту довкілля 

адміністрації 

 

Про план роботи районної 

державної адміністрації на І 

квартал 2021 року. 

 

З метою виконання 

вимог розділу ІІІ 

Регламенту районної 

державної адміністрації, 

колективного 

обговорення та 

узгодження основних 

грудень 

(24) 

Лінник Н.М. - 

керівник апарату 

адміністрації, 
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напрямів діяльності 

адміністрації. 

Про план роботи районної 

державної адміністрації на 

2021 рік. 

 

З метою виконання 

вимог розділу ІІІ 

Регламенту районної 

державної адміністрації, 

колективного 

обговорення та 

узгодження основних 

напрямів діяльності 

адміністрації. 

грудень 

(24) 

Лінник Н.М. - 

керівник апарату 

адміністрації 

ІІІ. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування: 

 

Організація контролю за 

своєчасністю розгляду запитів 

депутатів обласної та районної 

рад до заступника голови 

адміністрації, керівників 

структурних підрозділів 

адміністрації. 

Виконання вимог ст. 22 

Закону України “Про 

статус депутатів 

місцевих рад”. 

Протягом 

кварталу 

Загальний відділ 

адміністрації 

Проведення спільних 

організаційно-масових заходів, 

визначених у розділі VІІ цього 

плану роботи 

райдержадміністрації. 

З метою забезпечення 

виконання спільних 

планів проведення 

заходів. 

Протягом 

кварталу 

Заступник голови 

адміністрації, 

начальники 

управлінь та відділів 

адміністрації 

 

Контроль за здійсненням 

органами місцевого 

самоврядування делегованих 

повноважень органів виконавчої 

влади. 

Виконання вимог 

постанови Кабінету 

Міністрів України від  

09.03.1999 року № 339 

«Про затвердження 

Порядку контролю за 

здійсненням органами 

місцевого самоврядування 

делегованих повноважень 

органів виконавчої влади». 

Протягом 

кварталу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний відділ 

апарату  адміністрації 

 

ІV. Питання для вивчення з наступним інформуванням по них в 

оперативному порядку голови та заступників голови адміністрації  

 

Про роботу відділу «Центру 

надання адміністративних 

послуг» 

З метою аналізу стану 

роботи Центру 

надання 

адміністративних 

послуг 

жовтень Ануфрієва Ж.Г. – 

начальник відділу 

Центр надання 

адміністративних 

послуг»  

Про стан готовності вулично - 

шляхової мережі в районі до 

роботи взимку  

З метою попередження 

дорожньо – 

транспортних пригод на 

аварійно – небезпечних 

жовтень 

 

Вичавка П.П. – 

начальник філії 

«Шепетівська дорожня 

експлуатаційна 
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ділянках доріг. дільниця»,  

Дорощук  Р.Р. – 

начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства, 

містобудування, 

архітектури, 

інфраструктури, 

енергетики та захисту 

довкілля адміністрації 

Про підготовку до проведення   

місцевих виборів в частині 

формування списків виборців  

З метою аналізу стану 

формування списків 

виборців 

жовтень Литвинюк О.В. – 

начальник відділу 

ведення Державного 

реєстру виборців 

апарату адміністрації 

 

Про стан забезпечення 

засобами індивідуального 

захисту навчальних закладів 

на території району  

З метою аналізу стану 

забезпечення 

засобами 

індивідуального 

захисту   

жовтень Грабельнікова Н.М. – 

начальник відділу 

освіти, культури, 

молоді та спорту 

адміністрації 

Про ведення  державного 

земельного кадастру  

З метою аналізу 

державного 

земельного кадастру 

на території району 

листопад Лановий Р.Д. – 

начальник відділу у 

Шепетівському районі 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Хмельницькій області.  

Про роботу закладів охорони 

здоров’я під час епідемії 

коронавірусу 

З метою аналізу 

роботи закладів 

охорони здоров’я під 

час епідемії 

коронавірусу 

листопад Савчук В.М.-головний 

лікар КНП 

«Шепетівська ЦРЛ»,  

Нечипорук А.Г.-

головний лікар КП 

«КНП Шепетівський  

Центр ПМСД», 

Хрищатий В.В. – 

головний лікар КНП 

«Вузлова лікарня 

станції Шепетівка» 

Про роботу районного штабу з 

наслідків з надзвичайної 

ситуації на території району 

З метою аналізу 

роботи районного 

штабу з наслідків з 

надзвичайної ситуації 

на території району 

листопад Окорська Н.В. – 

завідувач сектору з 

питань оборонної 

роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з 

правоохоронними 

органами, начальник 

штабу 

Про підготовку та відзначення 

в районі Міжнародного дня 

інвалідів 

З метою привернення 

уваги суспільства до 

проблем людей з 

інвалідністю 

листопад Танасієнко Л.П.- 

начальник управління 

соціального захисту 

населення 

адміністрації 
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Інформація про розвиток 

освіти Шепетівського району 

за 2020 рік 

З метою аналізу 

розвитку освіти 

Шепетівського 

району за 2020 рік 

грудень Грабельнікова Н.М. – 

начальник відділу 

освіти, культури, 

молоді та спорту 

адміністрації 

Про забезпечення 

безперешкодного доступу осіб 

з інвалідністю до об’єктів 

соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури 

на території району 

З метою аналізу за-

безпечення безпере-

шкодного доступу 

осіб з інвалідністю до 

об’єктів соціальної та 

інженерно-транспорт-

ної інфраструктури на 

території району 

грудень Дорощук Р.Р.- 

начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування, 

архітектури, 

інфраструктури, 

енергетики та захисту 

довкілля адміністрації 

Про підсумки осіннього 

призову громадян України на 

строкову військову службу до 

лав Збройних Сил України  

З метою підведення 

підсумків осіннього 

призову 2019 року 

громадян України на 

строкову військову 

службу 

грудень 

 

Гуменюк І.М. – 

міський військовий 

комісар 

Шепетівського 

обєднаного 

військового 

комісаріату 

Про роботу структурних 

підрозділів адміністрації під час 

новорічних та різдвяних свят 

З метою належної 

організації роботи 

структурних підрозділів 

адміністрації під час 

новорічних та різдвяних 

свят 

грудень Лінник Н. М. – керівник 

апарату адміністрації 

V. Стан реалізації нормативно-правових актів Верховної Ради України, 

Президента України, Кабінету Міністрів України, голів обласної та 

районної державних адміністрацій 

Перелік нормативно-правових 

актів, реалізація яких буде 

контролюватися, визначено в 

додатку 1 до плану роботи 

районної державної 

адміністрації. 

 

Необхідність 

здійснення постійного 

контролю за 

виконанням 

зазначених 

нормативно-правових 

актів. 

Протягом 

кварталу 

Начальники управлінь 

та відділів 

адміністрації, 

керівники районних 

служб 
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VІ. Надання методичної і практичної допомоги виконкомам селищної, 

сільських рад, керівникам та спеціалістам агроформувань, підприємств, 

установ, організацій 

 

Заходи щодо надання 

методичної та практичної 

допомоги виконкомам 

селищної, сільських рад, 

керівникам та спеціалістам 

агроформувань, підприємств, 

установ, організацій визначені 

в додатку 2 до плану роботи 

районної державної 

адміністрації. 

Удосконалення 

роботи виконкомів 

селищної, сільських 

рад, агро-формувань, 

підприємств, установ, 

організацій. 

Протягом 

кварталу 

заступник голови, 

керівник апарату, 

начальники управлінь 

та відділів 

адміністрації 

 

 

VІІ. Організаційно-масові заходи: 

7.1. Організація в районі заходів, пов’язаних з відзначенням державних, 

професійних, релігійних, інших свят та пам’ятних дат: 

Жовтень 

Міжнародного дня музики  (01) 

Міжнародного дня людей похилого віку  (01) 

Дня ветерана  (01) 

Всесвітнього дня вчителів (05) 

Дня працівників освіти 

Дня юриста  

(07) 

(08) 

Всесвітнього дня пошти  (09) 

Дня художника  (09) 

Дня працівників державної санітарно-епідеміологічної 

служби 

Покрови Пресвятої Богородиці  

(14) 

(14) 

Дня захисника України  (14) 

Дня українського козацтва  (14) 

Дня працівників харчової промисловості  (16) 

Дня Організації Об’єднаних Націй (ООН)  (24) 

Всесвітнього дня розвитку інформації  (24) 

Європейського дня цивільного права  (25) 

74-ої річниці визволення України від фашистських 

загарбників  (28) 

Дня автомобіліста і дорожника  (28) 

 

Листопад 

Дня ракетних військ і артилерії (03) 

Дня залізничника (04) 

Дня працівника соціальної сфери (04) 
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Дня української писемності та мови (09) 

Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на діабет (14) 

Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку (16) 

Дня студента (17) 

Дня працівників сільського господарства (18) 

Всесвітнього дня дитини (20) 

Всесвітнього дня телебачення (21) 

День гідності та свободи (21) 

Дня пам’яті жертв голодомору (24) 

  

 

Грудень 

Дня працівників прокуратури (01) 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (01) 

Міжнародного дня інвалідів (03) 

Дня працівників статистики (05) 

Міжнародного дня волонтерів (05) 

Дня Збройних Сил України (06) 

Дня місцевого самоврядування (07) 

Міжнародного дня боротьби з корупцією (09) 

Міжнародного дня прав людини (10) 

Дня Сухопутних військ України (12) 

Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС (14) 

Дня працівників суду (15) 

Дня працівників державної виконавчої служби (17) 

Святого Миколая Чудотворця (19) 

Дня адвокатури (19) 

Дня утворення Пенсійного Фонду України (21) 

Дня енергетика (22) 

Дня працівників архівних установ (24) 

 

 

7.2. Засідання колегій управлінь, відділів, комісій, координаційних комітетів, 

робочих груп, інших дорадчих органів: 

  Жовтень  

 

Засідання колегії відділу освіти та культури 

1.Про роботу керівників з підвищення якості освітніх послуг у закладах загальної 

середньої освіти району. 

2 В порядку контролю:  Про хід виконання рішення колегії від 25.10.2019  (протокол 

№1) «Про управлінську діяльність керівників здо щодо забезпечення оптимізації життєвого 

простору дітей дошкільного віку» 
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Нарада керівників закладів загальної середньої освіти: 

1.Про замовлення документів про освіту для випускників 2021 року.  

2.Про початок опалювального сезону.   

3. Про заходи щодо посилення пожежної безпеки в закладах освіти району під час 

роботи в осінньо-зимовий період. 

4.Про дотримання закладами освіти трудового законодавства з питань обліку кадрів 

в умовах автономії. 

5. Про ефективне використання сайту  як складової інформаційного простору 

закладу освіти 

6. Про вивчення стану організації освітньо-виховного процесу в групах 

продовженого дня закладів освіти району 

Формування  бази даних замовлення  на виготовлення  документів про освіту 

випускникам 2020 року 

Індукційний пролонгований семінар керівників закладів освіти та їх 

заступників 
 «Побудова індивідуальної освітньої траєкторії сучасного керівника закладу освіти в 

умовах запровадження Концепції Нової української школи» 

Семінар-практикум вчителів різних фахів «STEM – проект у школі: від ідеї до 

втілення» 

Семінар-практикум  «Любительські об’єднання та клуби за інтересами, як  засіб 

задоволення соціокультурних потреб населення». 

Моніторинг виконання примірної інструкції з діловодства у ЗДО 

Тематичне вивчення роботи керівників з підвищення якості освітніх послуг у 

закладах загальної середньої освіти району 

 

Листопад  

 

Нарада керівників закладів дошкільної освіти: 

1. Про стан харчування в ЗДО та виконання норм натурального набору 

продуктів. 

2. Про роботу з дітьми пільгових категорій. 

3. Про безпеку життєдіяльності дітей у ЗДО. 

4. Аналіз складу педагогічних кадрів ЗДО за результатами щорічного 

кадрового звіту. 

5. Алгоритм вивчення роботи педагога що атестується 

Районні олімпіади з базових предметів 

Творча лабораторія з управлінської діяльності заступників директорів 

ШУМ заступників директорів ЗЗСО із проблеми «Розвиток та реалізація творчості 

вчителя у рамках внутрішкільної методичної роботи» 

Методичні проблемні діалоги заступників з виховної роботи та педагогів-

організаторів «Формування аксіосфери школяра в контексті національного виховання» 

Майстер – клас для працівників культури  з виготовлення ялинкових прикрас 

Засідання районної атестаційної комісії 

Формування  списків вчителів, що атестуються  

Навчання керівників, завгоспів закладів освіти з питань охорони праці 

Тематичне вивчення закладів освіти «Реаізація завдань освітньої галузі "Здоров'я 

і фізична культура" відповідно до вимог Державного стандарту базової загальної середньої 

освіти та забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної спрямованості 

освітнього процесу з предмета в закладах освіти району» 

Моніторинг забезпечення та використання комп’ютерної техніки, мультимедійних 

засобів навчання та функціонування шкільних сайтів 

https://rada.info/upload/users_files/40492437/df9ecee3c56886ef29178d5e559cd73c.docx
https://rada.info/upload/users_files/40492437/df9ecee3c56886ef29178d5e559cd73c.docx
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/k6AcTmHzIlDvQs
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/k6AcTmHzIlDvQs
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Грудень  

 

Засідання колегії відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму : 

 1. Про затвердження плану роботи відділу  освіти, культури, молоді, спорту та 

туризму на 2021 рік. 

2. Про реаізацію завдань освітньої галузі "Здоров'я і фізична культура" відповідно до 

вимог Державного стандарту базової загальної середньої освіти та забезпечення освітньої, 

виховної, оздоровчої, розвивальної спрямованості освітнього процесу з предмета в закладах 

освіти району. 

3.Про роботу керівників закладів освіти щодо організації правовиховної роботи та 

профілактики правопорушень серед учнівської молоді. 

4.В порядку контролю:  Про хід виконання рішення колегії від 12.12.2019  (протокол 

№2) «Розвиток самодіяльної народної творчості- один з важливих напрямків культурно-

дозвіллєвої діяльності». 

5. В порядку контролю:  Про хід виконання рішення колегії від 12.12.2019  

(протокол №2) «Бібліотека у соціокультурному просторі» 

Нарада керівників закладів загальної середньої освіти: 

1.Про стан травматизму в закладах освіти району за  2020 рік. 

2..Про підготовку та проведення Новорічних і різдвяних свят, дозвілля дітей під час 

зимових канікул та дотримання вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці під час 

проведення Новорічних і Різдвяних свят в закладах освіти, культури на канікулярний 

період.  

3..Про формування планової мережі закладів освіти  на 2021/2022 навчальний рік. 

4. Про  виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» 

Засідання районної атестаційної комісії 

Шкільні  наукові конференції МАН 

І етап конкурсу-захисту МАН 

Управлінський діалог Мотивація в освіті: інструменти, прийоми та принципи 

Нарада по плануванню та звітності: Творчий діалог «Підсумки року. Ідеї на 

майбутнє: творчий підхід до планування» 

Тематичне вивчення «Робота керівників закладів освіти щодо організації 

правовиховної роботи та профілактики правопорушень серед учнівської молоді» 

 

     

- комісія з питань сприяння забезпеченню погашення заборгованості із заробітної 

плати, пенсій, інших соціальних виплат та робочої групи з питань легалізації виплати 

заробітної плати і зайнятості населення; 

Щомісячно 

Управління соціального захисту 

 населення 

 

- комісія з питань призначення населенню житлових субсидій та державних 

соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям. 

Щомісячно 

Управління соціального захисту 

населення 

 

 

 

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/uuxfTJ8TVb6ZNA
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/uuxfTJ8TVb6ZNA
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/uuxfTJ8TVb6ZNA
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/uuxfTJ8TVb6ZNA
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 засідання районної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної  

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

людьми. 

                            Щоквартально 

                                                                    Управління соціального захисту 

                     населення 

 

 

- засідання опікунської ради; 

        При потребі. 

Управління соціального захисту 

                     населення 

 

- комісія з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим та внутрішньо 

- переміщеним особам; 

При потребі 

Управління соціального захисту 

населення адміністрації 

 

- засідання комісії з питань ТЕБ та НС. 

Згідно плану роботи комісії  

Сектор цивільного захисту населення 

адміністрації 

- засідання постійно діючої комісії районної державної адміністрації з питань 

розгляду звернень громадян. 

Кожен третій  четвер місяця 

Загальний відділ адміністрації 

 

- виробнича нарада з перевізниками. 

По мірі необхідності  

Відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування, 

архітектури, інфраструктури, 

енергетики та захисту довкілля 

Шепетівської районної державної 

адміністрації 

 

- засідання робочої групи по боротьбі з «нелегальними» перевізниками на автобусних 

маршрутах загального користування на території Шепетівського району 

          По мірі необхідності 

Відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування, 

архітектури, інфраструктури, 

енергетики та захисту довкілля 

Шепетівської районної державної  

адміністрації  
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- засідання експертної комісії щодо розгляду методичних та практичних питань, 

пов’язаних з проведенням експертизи цінності документів. 

Жовтень-грудень, другий вівторок 

Архівний відділ адміністрації 

- засідання конкурсної комісії. 

Упродовж кварталу (по мірі потреби) 

Сектор управління персоналом та 

правової допомоги апарату  

адміністрації 

 

- комісія з питань захисту прав дитини. 

Щомісячно 

Служба у справах дітей адміністрації 

 

- засідання спостережної комісії при Шепетівській райдержадміністрації. 

Щомісячно 

 

- засідання Координаційної групи з питань проведення періодичного поновлення 

персональних даних Державного реєстру виборців. 

Протягом кварталу 

відділу ведення Державного реєстру 

виборців апарату  адміністрації 

 

- засідання районної надзвичайної протиепізоотичної комісії. 

Відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування, 

архітектури, інфраструктури, 

енергетики та захисту довкілля 

Шепетівської районної державної  

 

7.3. Інші організаційно-масові заходи (з нагоди визначних подій, акції, фестивалі, 

конкурси, виставки, цикли телепередач, прямі теле- та радіоефіри, прес-конференції, 

брифінги тощо): 

Жовтень 

 

Заключний тур обласного фестивалю-конкурсу творів військово-патріотичної 

тематики, присвяченого Дню захисника України 

Відкрита першість районної ДЮСШ «Колос» з дзюдо серед юнаків  2002-2003, 2004-

2005,  2006-2007  р.н. та молодше 

Відкрита першість районної ДЮСШ  з осіннього легкоатлетичного кросу, 

присвяченого пам’яті Олександра Давидчука 

Цикл масових заходів «Співець духовної сили народу» до 85-річчя від дня 

народження Бориса Олійника, українського письменника  

Цикл заходів, присвячених святу Покрови, Українському Козацтву, річниці УПА та 

Дню захисника Вітчизни 

Кубок  Шепетівської РО «Колос» АПК України з шашок 

Цикл лекцій в закладах освіти району «Профілактика шкідливих звичок в дитячому 

та молодіжному середовищі» 

Інтерактивний конкурс «Соняшник-учитель» 
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Листопад 

 

Всеукраїнський конкурс з української мови ім. П.Яцика 

Міжнародний мовно-літературному  конкурсі  ім. Шевченка 

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвяченому Т.Г.Шевченко 

Інтерактивний  конкурс  «Колосок осінній» 

Всеукраїнський конкурс «В об’єктиві натураліста» 

Районний етап конкурсу «Учитель  року - 2020» 

Кубок району з волейболу серед команд КФК, присвяченому Дня працівників 

сільського господарства 

Кубок району з міні-футболу серед команд КФК, присвяченому Дню працівників 

сільського господарства 

Кубок району Шепетівської РО «Колос» АПК України з шашок              

 

Грудень 

 

Андріївські вечорниці 

Математичний конкурс «Кенгуру» 

Інтерактивний природничий конкурс «Геліантус» 

Всеукраїнський тиждень права 

 

 

7.5. Прямі телефонні лінії «Запитай у влади», прес-конференції, брифінги для 

представників засобів масової інформації за участю голови та заступників голови 

адміністрації, їх виступи по місцевому радіомовленню (за окремими планами). 

 

- «Гарячі телефонні лінії». 

Щопонеділка, за окремим графіком 

Керівництво адміністрації, загальний 

відділ апарату адміністрації 

 

- Виїзні прийоми громадян. 

За окремим  графіком 

Керівництво адміністрації, загальний 

відділ апарату адміністрації 

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації     Наталія ЛІННИК
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Додаток 1 

до плану роботи районної державної 

адміністрації на ІV квартал 2020 року 
 

 

ПЕРЕЛІК 

нормативно-правових актів, оперативний контроль за виконанням 

яких буде здійснюватись протягом ІVкварталу 2020 року 

1. Закони України 

- «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- «Про державну службу»; 

- «Про місцеві державні адміністрації». 

Загальний відділ апарату адміністрації 

- «Про національний архівний фонд та архівні установи». 

- «Про доступ до публічної інформації»; 

- «Про звернення громадян»; 

- «Про інформацію» 

- «Про захист персональних даних» 

Архівний відділ адміністрації 

- «Про регулювання містобудівної діяльності»  

-  Господарський Кодекс України  

- «Про адміністративні послуги»  

- «Про державну службу» 

- «Про звернення громадян» 

- «Про архітектурну діяльність» 

- «Про основи містобудування» 

- «Про доступ до публічної інформації» 

- «Про  будівельні норми» 

- «Про державний земельний кадастр» 

Відділ житлово-комунального господарства, 

містобудування, архітектури, 

інфраструктури, енергетики та захисту 

довкілля Шепетівської районної державної 

адміністрації  

- «Про оборону України»; 

- «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»; 

- «Про військовий обов’язок і військову службу»; 

- «Про запобігання корупції». 

- «Про державну таємницю». 

Головний спеціаліст з мобілізаційної та 

режимно-секторної роботи апарату  

адміністрації 

- «Про охорону дитинства» від 2001 року (із змінами та доповненнями); 

- «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування» від 2005 року (із змінами та 

доповненнями); 

- «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 1995 

року(із змінами та доповненнями) 

Служба у справах дітей адміністрації 
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- «Про Державний реєстр виборців»; 

- «Про звернення громадян»; 

- «Про інформацію»; 

- «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». 

- «Про вибори народних депутатів України»; 

- «Про захист персональних даних»; 

- «Про вибори Президента України». 

- «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»  

- «Про всеукраїнський референдум» 

- «Про місцеві вибори» 

- Виборчий Кодекс України 

Відділ ведення Державного реєстру виборців 

апарату адміністрації 

- «Про освіту»; 

- «Про загальну середню освіту»; 

- «Про дошкільну освіту»; 

- Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

- Концепція розвитку громадянської освіти 

- Положення про електронні освітні ресурси 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

адміністрації 

 

- «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; 

- «Про оренду землі»; 

- «Бюджетний кодекс України»; 

- «Про місцеве самоврядування в Україні». 

- «Податковий кодекс» 

- Про бухгалтерський облік та фінансову службу в Україні 

Управління фінансів адміністрації 

- «Про місцеві державні адміністрації»; 

- «Про очищення влади»; 

- «Про державну службу»; 

- «Про засади запобігання та протидії корупції»; 

- «Про оренду землі»; 

- «Про оцінку земель»; 

- «Про землеустрій»; 

- «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- «Про судоустрій і статус суддів»; 

- «Про доступ до публічної інформації»; 

- «Про інформацію»; 

- «Про Державний земельний кадастр»; 

- «Про особисте селянське господарство»; 

- «Про державну експертизу землевпорядної документації»; 

- «Про захист конституційних прав громадян на землю»; 

- «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)»; 

- «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» 

- «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». 

- «Про адміністративні послуги» 

- «Про Конституційний суд України» 

 

http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2017/12/docs/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8.pdf
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1146.945.0
http://zakon.nau.ua/doc/?code=742-15
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- «Про  запобігання  корупції». 

- «Про державну службу»; 

- «Про місцеві державні адміністрації»; 

- «Про доступ до публічної інформації»; 

- «Про відпустки». 

- «Про очищення влади» 

Сектор управління персоналом та  правової 

допомоги апарату райдержадміністрації  

 

- Кодекс цивільного захисту України; 

- Бюджетний кодекс України; 

- «Про оплату праці»; 

- «Про зайнятість населення»; 

- «Про охорону праці»; 

- «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»; 

- «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи»; 

- «Про звернення громадян»; 

- «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

- «Про жертви нацистських переслідувань»; 

- «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; 

- «Про реабілітацію інвалідів в Україні»; 

- «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; 

- «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги дітям 

померлого годувальника». 

- «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та 

інвалідам»; 

- «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; 

- «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 

ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»; 

- «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»; 

- «Про соціальний захист дітей війни»; 

- «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»; 

- «Про відпустки»; 

- «Про культуру»; 

- «Основи законодавства про охорону здоров’я»;  

- «Про освіту»; 

- «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці»; 

- «Про соціальні послуги»; 

- «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування»; 

- «Про бібліотеки і бібліотечну справу»; 

- «Про охорону дитинства»; 

- «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування»; 

- «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 

- «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту 

інвалідів, яку не мають права на пенсію чи соціальну допомогу»; 

- «Про державну службу»; 

- «Про засади запобігання і протидії корупції»; 
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- «Про внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» щодо соціального захисту членів сімей учасників 

антитерористичної операції»; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання батькам – 

вихователям додаткових соціальних гарантій»; 

- «Про внесення змін до деяких Законів України щодо індексації розміру аліментів, 

визначеного судом у твердій грошовій сумі»; 

- «Про внесення змін до деяких Законів України щодо посилення соціального захисту 

осіб, які доглядають за дітьми – інвалідами та інвалідами 1-ї групи»; 

- «Про внесення змін до деяких законів України, щодо пенсійного забезпечення 

окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції»;                                             

- «Про внесення змін до деяких законів України, щодо надання допомоги дітям 

померлого годувальника»; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту 

прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення 

аліментів»; 

- «Про внесення змін до Законів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа». 

- «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій 

для окремих категорій населення» 

 

Управління соціального захисту населення 

адміністрації 

2. Укази Президента України: 

- від 10.05.2006 року № 359/2006 «Про основні напрями вдосконалення системи 

соціальних виплат населенню»; 

- від 07.02.2008 року № 109/2008-р «Про першочергові заходи щодо забезпечення 

конституційних прав громадян на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування»; 

- від 26.02.2010 року  № 274/2010 «Про невідкладні заходи з подолання бідності»; 

- від 19.05.2011 року № 588/2011 «Про заходи щодо розв’язання  актуальних проблем 

осіб з обмеженими фізичними можливостями»; 

- від 18.03.2015 року № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту 

учасників АТО»; 

- від 05.10.2015 року № 570/2015 «Про внесення змін до Указу Президента України від 

18.03.2015 року №150»; 

- від 03.12.2015 року № 678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав 

людей з інвалідністю». 

- від 13.12.2016 року №563/2016 «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання 

прав осіб з інвалідністю». 

Управління соціального захисту населення 

адміністрації.     

  

- від 12 січня 2018 року «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт,дітей 

позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа »; 

Служба у справах дітей адміністрації 

- від 19 лютого 2002 року № 155/2002 «Про порядок організації та здійснення контролю 

за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України»; 

- від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування. 
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Загальний відділ апарату адміністрації 

- від 1 лютого 2012 року №45.2012 « Про Стратегію державної кадрової політики на 

2012-2020 роки»; 

- від 25 січня 2012 року № 33/2012 «Про Порядок організації проведення спеціальної 

перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на заняття посад, пов’язаних із 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування». 

Сектор управління персоналом та  правової 

допомоги апарату райдержадміністрації 

 

- від 23.09.2016 № 406/2016  «Про Положення про територіальну оборону України»; 

       Головний спеціаліст оборонно-  

       мобілізаційної та режимно-секторної роботи 

       апарату  адміністрації 

 

3. Розпорядження Президента України: 

- від 13 квітня 2005 року №957/2005-рп «Про невідкладні заходи щодо збереження 

національних архівних цінностей України». 

Архівний відділ адміністрації 

 

4. Постанови Кабінету Міністрів України: 

- від 06.02.2019 року  № 78 «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку реалізації 

експериментального проекту з організації визначення професійної компетентності осіб, 

які мають намір здійснювати функції державного реєстратора прав на нерухоме майно 

та/або державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та 

громадських формувань»  

        Сектор управління персоналом та   

       правової допомоги апарату   

       адміністрації 

- від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини»; 

- від 8 жовтня 2008 року № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з 

усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей». 

Служба у справах дітей адміністрації 

- від 21.02.2017 №87 “Про затвердження Державного стандарту початкової 

освіти“ (застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які навчаються за програмами 

дванадцятирічної повної загальної середньої освіти). 

- від 27.12. 2018 №1190 « Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних 

працівників 

- проект постанови « Про затвердження порядку підвищення кваліфікації педагогічних 

інауково-педагогічних працівників 

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та 

туризму адміністрації 

-  від 18 липня 2007 року № 943 “Деякі питання утворення  органів(відділів) ведення та 

регіональних органів(відділів) адміністрування Державного реєстру виборців”; 

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців 

апарату адміністрації 

- «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» від 13.04.2011  

№ 461. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF
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- «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» від 13.04.2011  № 466. 

- «Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі 

національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з 

нормативними документами Європейського Союзу» від 23.05.2011 № 547. 

«Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації» від 

25.05.2011 № 548.  

-  «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 

1396» від 23.05.2011 № 551 (Про ліцензування певних видів господарської діяльності у 

будівництві). 

- «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного 

контролю» від 23.05.2011 № 553. 

- «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців і окремих видів робіт 

(послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури» від 23.05.2011 № 554. 

- «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на 

місцевому рівні» від 25.05.2011 № 555. 

- «Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним 

кадастром» від 25.05.2011 № 556. 

- «Про затвердження Порядку віднесення об'єктів будівництва до IV і V категорій 

складності» від 11.05.2011 № 557. 

- «Про затвердження Порядку забезпечення діяльності Державної архітектурно-

будівельної інспекції України та її територіальних органів необхідними засобами» від 

25.05.2011 № 558. 

- «Про містобудівний кадастр» від 25.05.2011 № 559. 

- «Про Порядок затвердження проектів будівництва та проведення їх експертизи» від 

11.05.2011 № 560. 

- «Про внесення змін до постанови КМУ від 31 травня 2006 р. № 774 «Про 

затвердження тарифів на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки 

(експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта, приміщення та проектно-

кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної 

державної експертизи» від 01.06.2011 № 606. 

- «Про внесення змін до постанови КМУ від 14 лютого 2001 р. № 150«Про 

затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на 

початок роботи підприємств та оренду приміщень» від 06.06.2011  № 607. 

- «Про внесення змін до постанови КМУ від 20 серпня 2008 р. № 767 «Про 

затвердження Порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки 

проектів будівництва об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної 

ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і 

територій, та переліку зазначених об'єктів» від 06.06.2011      № 605. 

- «Про внесення змін до пункту 22 Переліку видів діяльності та  об'єктів, що становлять 

підвищену екологічну небезпеку» від 06.06.2011 № 630. 

- «Про затвердження порядку експертизи інвестиційних програм (проектів)» від 

09.06.2011 № 701. 

- «Про внесення змін до Положення про державну експертизу з енергозбереження» від 

25.05.2011 № 592. 

- «Про внесення змін до постанови КМУ від 23 червня 1994 р. № 431» (Про порядок 

проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво 

та реконструкцію виробничих об'єктів виготовлення засобів виробництва на 

відповідність їх нормативним актам про охорону праці) від 06.06.2011 № 617. 

- «Про внесення змін до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із 

створенням об’єктів архітектури» від 09.01.2014 №7 
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-      Відділ житлово-комунального господарства, 

      містобудування, архітектури,   

      інфраструктури, енергетики та захисту  

      довкілля Шепетівської районної державної 

      адміністрації  

- від 29 березня 2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання коштів 

резервного бюджету». 

- від 30.09. 2015 року №775 «Про затвердження Порядку створення та використання 

матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій »; 

Сектор з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами адміністрації 

- від 01.08.1992 року №442 "Про порядок проведення атестації робочих місць за 

умовами праці"; 

- від 17.05.1993 року № 354 « Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті 

загального користування»; 

- від 12.05.1994 року № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків 

ветеранам війни»; 

- від 16.08.1994 року № 555 «Про поширення чинності постанови КМУ від 17.05.1993 

року № 354»; 

- від 21.10.1995 року № 848 «Положення про порядок надання населенню субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»; 

- від 26.07.1996 року № 836 «Компенсаційні виплати особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

- від 14.04.1997 року «Про затвердження інструкції з діловодства за зверненнями 

громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях 

громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в 

засобах масової інформації»; 

- від 02.08.2000 року № 1192 «Надання щомісячної грошової допомоги 

малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує 

постійного стороннього догляду, на догляд за ним»; 

- від 15.11.2001 року №486/202/524/455/3370 Наказ Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, 

Держкомстату, Держмолодьспорту «Методика обчислення сукупного доходу сім’ї для 

всіх видів соціальної допомоги»; 

- від 27.12.2001 року № 1751 «Порядок призначення і виплати державної допомоги 

сім’ям з дітьми»; 

- від 30.04.2002 року №226/293/169 Наказ Мінпраці, Мінфіну, Мінохорони здоров’я 

«Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства 

та дітям-інвалідам»; 

- від 16.01.2003 року № 36 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, 

посад і показників зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах»; 

- від 29.01.2003 року № 117 «Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які 

мають право на пільги»; 

- від 24.02.2003 року № 250 «Порядок призначення і виплати державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям»; 

- від 17.06.2004 року № 785 «Порядок виплати деяким категоріям інвалідів грошової 

компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-

курортного лікування»; 
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- від 28.10.2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного 

поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові 

заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій та інвалідів війни»; 

- від 02.04.2005 року № 261 «Порядок призначення і виплати державної соціальної 

допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам»; 

- від 12.07.2005 року № 562 «Щорічна допомога на оздоровлення громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

- від 20.09.2005 року № 936 «Порядок використання коштів Державного бюджету для 

виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постараждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

- від 22.02.2006 № 189 «Порядок призначення та виплати тимчасової державної 

допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості 

утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»; 

- від 19.07.2006 року № 999 «Затвердження Порядку забезпечення інвалідів 

автомобілями»; 

- від 31.01.2007 року № 81 «Порядок призначення і виплати державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового 

забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг 

у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях  “гроші ходять за дитиною»; 

- від 31.01.2007 року № 77 «Про затвердження Порядку надання пільг на придбання 

твердого палива за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»; 

- від 07.02.2007 р. №150 «Про затвердження порядку виплати деяким категоріям 

інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості 

самостійного санаторно-курортного лікування»; 

- від 14.02.2007 року № 228 «Порядок виплати та розміри грошових компенсацій на 

бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне 

обслуговування»; 

- від 28.04.2009 року №422 «Про затвердження Типового положення про дитячі заклади  

оздоровлення та відпочинку»; 

- від 20.05.2009 № 565 «Про затвердження порядку проведення безоплатного 

капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на 

таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир 

осіб, які мають на це право»; 

- від 12.08.2009 року № 863 «Про посилення контролю за погашенням заборгованості із 

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

виплат »; 

- від 14.07.2010 року № 621 «Про посилення соціального захисту населення під час 

оплати житлово-комунальних послуг»; 

- від 16.02.2011 року № 121 «Про затвердження Положення про централізований банк 

даних з проблем інвалідності»; 

- від 17.03.2011 року № 252  «Про внесення змін до Порядку забезпечення санаторно-

курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального 

захисту населення»; 

- від 28.02.2011 року № 268 «Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким 

присвоєно почесне звання України «мати-героїня»; 

- від 11.07.2011 року № 779 «Про внесення змін до пункту 4 Порядку виплати 

одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-

героїня»; 

- від 29.02.2012 року № 154 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для виготовлення бланків посвідчень і нагрудних 

знаків для системи соціального захисту»; 
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- від 05.04.2012 № 321 «Про порядок забезпечення окремих категорій населення 

технічними та іншими засобами реабілітації»; 

- від 23.04.2012 року № 356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення 

населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для 

надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам»; 

- від 22.05.2012 року № 4795-VI «Про внесення змін до ст. 5 Закону України «Про 

психіатричну допомогу»»; 

- від  31.10.2012 року № 1057«Про внесення змін  до Порядку забезпечення інвалідів 

автомобілями»; 

- від 11.12.2013 року № 921 «Про внесення змін до Порядку надання інвалідам та дітям-

інвалідам реабілітаційних послуг»; 

- від 29.01.2014 року № 32 «Про внесення змін до пункту 10 Порядку призначення і  

виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям»; 

- від 25.06.2014 року № 208 «Про внесення змін до порядку призначення і виплати 

державної допомоги сім’ям з дітьми»; 

- від 09.07.2014 року № 242 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 

України від 31.03.2003 року № 426 і від 28.12.2008 року № 530»; 

- від 06.08.2014 року № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у 

сфері житлово-комунального обслуговування»; 

- від 01.10.2014 року №505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання в тому числі на оплату 

житлово-комунальних послуг»; 

- від 01.10.2014 року № 509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції»; 

- від 05.11.2014 року № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам»; 

- від 08.02.2015 року № 100 «Порядок обчислення середньої заробітної плати»; 

- від 24.02.2015 року № 16 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги 

інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам»; 

- від 28.02.2015 року № 106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій»; 

- від 04.03.2015 року № 79 «Деякі питання оформлення і видачі довідки про взяття на 

облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району 

проведення антитерористичної операції»; 

- від 31.03.2015 року № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників  

антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням»; 

- від 31.03.2015 року № 221 «Порядок використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації 

постраждалих учасників антитерористичної операції»;  

- від 31.03.2015 року № 179 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та 

професійної адаптації учасників АТО»; 

- від 08.04.2015 року № 185 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги 

військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби»; 

- від 20.05.2015 року № 348 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей 

загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній 
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операції, а також для інвалідів І-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь 

у зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов»; 

- від 04.06.2015 року № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим 

категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї »; 

- від 15.06.2015 року № 427 «Про внесення змін до Постанови КМУ від 01.10.2014 року 

№ 505»; 

- від 15.06.2015 року № 428 «Про внесення змін до п.7 Порядку оформлення і видачі 

довідок про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території 

України, району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, 

розташованого на лінії зіткнення»; 

- від 17.06.2015 року № 407 «Порядок використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті    для забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили 

функціональні можливості нижніх кінцівок»; 

- від 26.06.2015 року № 475 «Про спрощення Порядку призначення та надання 

населенню житлових субсидій»; 

- від 08.07.2015 року № 466 «Про внесення змін до Порядку забезпечення санаторно – 

курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань 

соціального захисту населення районних, районних у м.Києві та Севастополі 

державних адміністрацій, виконавчими органами міських рад»; 

- від 26.08.2015 року № 636 «Про внесення змін до деяких постанов КМУ»; 

- від 02.09.2015 року № 752 «Про внесення змін до Положення про порядок 

призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витраи на оплату 

житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива»; 

- від 08.09.2015 року № 688 «Про внесення змін до Порядків, затверджених 

постановами КМУ від 27.12.2001 року № 175 і від 22.02.2006 року № 189»; 

- від 30.09.2015 року № 788 «Про внесення змін до постанов КМУ від 30.08.1999 року 

№ 1596 і від 05.11.2014 року № 637»; 

- від 12.10.2015 року Наказ Мінсоцполітики № 1006 «Про встановлення розмірів 

грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали в 

наслідок Чорнобильської катастрофи»; 

- від 13.10.2015 року № 841 «Про внесення змін до постанов КМУ від 21.10.1995 року 

№ 848 і від 26.06.2015 року № 475»; 

- від 28.10.2015 року № 842 «Про встановлення державних соціальних стандартів у 

сфері житлово-комунального обслуговування»; 

- від 30.10.2015 року № 1037 «Про запровадження перерахунку вартості послуги з 

централізованого опалення залежно від температури зовнішнього повітря»; 

- від 09.12.2015 року № 1014 «Про внесення змін до Порядку надання щомісячної 

адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житло-комунальних послуг»; 

- від 25.12.2015 № 1181 «Про внесення змін до деяких постанов КМУ»; 

- від 30.12.2015 року № 1149 «Про внесення змін до Порядку забезпечення інвалідів 

автомобілями»; 

- від 25.03.2016 року №229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної 

служби»; 

- від 25.03.2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби»; 

- від 06.04.2016 року № 270 «Про затвердження Порядку надання державним 

службовцям додаткових оплачуваних відпусток»; 

- від 06.04.2016 №292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році»; 

- від 20.04.2016 року № 306 «Порядок присвоєння рангів державним службовцям»; 
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- від 27.04.2016 року № 319 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України»; 

- від 27.04.2016 року № 317 «Про внесення змін до постанови Кібінету Міністрів 

України від 06.08.2014 року № 409»; 

- від 29.04.2016 року № 320 «Про збільшення розмірів щорічної разової грошової 

допомоги до 5 травня деяким категоріям громадян»; 

- від 11.05.2016 року № 337 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 

України від 02.03.2010 року № 209 і від 23.12.2015 року № 1099»; 

- від 08.06.2016 року № 352 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 01.10.2014 року № 509»; 

- від 08.06.2016 року № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам»; 

- від 08.08.2016 року № 540/2016р. «Деякі питання надання пільг і житлових субсидій 

населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу»; 

- від 23.08.2016 року № 528 «Про порядок виплати грошової компенсації вартості 

проїзду учасникам АТО до реабілітаційних установ для проходження психологічної 

реабілітації та назад»; 

- від 23.08.2016 року № 541 «Про внесення змін до постанови КМУ України від 

31.05.2015 № 149, № 179; 

- від 05.10.2016 року №741 «Зміни до Порядку проведення атестації: робочих місць за 

умовами праці, затвердженими Постановою КМУ від 01.08.1992 року №442»; 

- від 19.10.2016 року № 719 «Про порядок виплати грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали 

безпосередньо участь в АТО,  а також інвалідам І-ІІ групи з числа військовослужбовців, 

які брали участь у зазначеній операції»; 

- від 26.10.2016 року № 781 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 05.04.2012 року № 321»; 

- від 09.11.2016 року №787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих 

державних адміністрацій»; 

- від 09.11.2016 року №811 «Деякі питання оплати праці працівників структурних 

підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних 

адміністрацій»; 

- від 23.11.2016 року № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та 

відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

- від 14.12.2016 року № 939 «Про внесення змін до порядку забезпечення інвалідів 

автомобілями» та «Порядок забезпечення інвалідів автомобілями»; 

- від 14.12.2016 року № 945 «Про внесення змін до Порядку виплати грошових 

компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на 

транспортне обслуговування» та «Про порядок виплати та розміри грошових 

компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспорте 

обслуговування»; 

- від 14.12.2016 року № 957 «Про затвердження Типового Положення про психо-

неворлогічний інтернат»; 

- від 28.12.2016 року № 1029 «Про встановлення розміру грошової допомоги для 

компенсації вартості путівок санаторно-курортними закладами і закладами 

оздоровлення та відпочинку»; 

- від 28.12.2016 року №1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери»; 

- від 28.12.2016 року № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам 

(курсантам) вищих навчальних закладів»; 

- від 11.01.2017 року № 6 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 02.12.1992 року № 674 і від 20.01.1997 року №51»; 
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- від 18.01.2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»; 

- від 06.02.2017 року №51 «Про внесення змін до постанови КМУ від 06.08.2014 року 

№409»; 

- від 08.02.2017 року №56 «Про внесення змін до постанови КМУ від 29.01.2003 року 

№117»; 

- від 08.02.2017 року №71 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 18.01.2017 року №115»; 

- від 01.03.2017 року №110 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у Державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів 

санаторно-курортним лікуванням та внесенням змін до порядків, затверджених 

постановами Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 року №187 і від 31.03.2015 

року №200»; 

- від 22.03.2017 року №164 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 04.03.2004 року №269 і визнання такими, що втартили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України»; 

- від 26.04.2017 року №295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про 

працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»»; 

- від 26.04.2017 року №300 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України»; 

- від 21.06.2017 року №426 «Про внесення змін до постанови КМУ від 04.03.2002 р. 

№256»; 

- від 21.06.2017 року №432 «Про затвердження Порядку організації соціальної та 

професійної адаптації учасників АТО»; 

- від 04.07.2017 року №454 «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям»; 

- від 12.07.2017 року №491 «Про внесення змін до порядку забезпечення технічними 

засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих 

категорій населення»; 

- від 12.07.2017 року №498 «Про внесення змін до Порядку надання пільг окремим 

категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї»; 

- від 18.08.20017 року №609 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України»; 

- від 31.08.2017 року №1381 «Про затвердження форм документів для надання 

одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю»; 

- від 13.09.2017 року №735 «Про внесення змін до Положення про порядок 

призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг,  придбання скрапленого газу, твердого  та рідкого 

пічного побутового палива»; 

- від 27.09.2017 року №722 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України»; 

- від 20.12.2017 р. №1017 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України 

від 17 червня 2004 р. №795 і від 7 лютого 2007 р. №150»; 

- від 27.12.2017 року №1057 «Про затвердження Порядку проведення психологічної 

реабілітації учасників антитерористичної операції»; 

- від 25.01.2018 року №64 «Про внесення змін до постанов КМУ від 04.03.2002 року 

№256 та 02.04.2005 року №261»; 

- від 14.03.2018 р. №238 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України»; 

- від 20.06.2018 р. №512 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при 

народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»»; 



 25 

- від 04.04.2018 року №241 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, 

які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах «Артек» і «Молода 

гвардія»»; 

- від 22.08.2018 року №654 «Про затвердження Типового положення про мобільну 

бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статті»; 

- від 22.08.2018 року №655 «Про затвердження Типового положення про притулок для 

осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті»; 

- від 22.08.2018 року №658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що 

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за  ознакою статті»; 

- від 28.11.2018 року №996 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 

України від 27.12.2001 р. №1751 і від 21.11.2013 р. №917»; 

- від 27.12.2018 року № 1176 «Деякі питання надання житлових субсидій населенню у 

грошовій формі»; 

- від 30.01.2019 року №68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до 

трьох років «Муніципальна няня»»; 

- від 06.02.2019 року №62 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України»; 

- від 13.03.2019 року №250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним 

сім’ям»; 

- від 20.03.2019 року №237 «Деякі питання виплати у 2019 році разової грошової 

допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань»; 

- від 27.03.2019 №309 «Про затвердження Порядку використання у 2019 р. коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю 

внаслідок дитячого церебрального паралічу»; 

- від 17.04.2019 року №373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на 

оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі»; 

- від  26.06.2019 року  №616»Про  внесення змін до Постанови КМУ від  15  листопада 

2017р.№877»; 

- від  14 08.2019  року №700 «Про Єдиний державний реєстр  ветеранів  війни»; 

- від 14.08.2019  року №806 «Про внесення  змін  до  постанови КМУ  від  

05.04.2012р.№321»; 

- від  14.08.2019  року №807 «Про  внесення змін та  визнання такими,що  втратили 

чинність,деяких постанов КМУ»; 

- від 21.08.2019  року №823 «Деякі питання здійснення  державного нагляду  та 

контролю за  додержанням законодавства  про працю» 

- від  6.09.2019 року№834 «Про внесення змін до Порядку фінансування  видатків  

місцевих бюджетів на здійснення  заходів з виконання  державних програм  

соціального захисту  населення  за рахунок  субвенції» 

- від 3.03.2020 року №172 «Деякі питання забезпечення  дитини  одноразовою  

натуральною  допомогою  «пакунок  малюка»; 

- від  25.03.2020 року  №247  «Про особливості надання  житлових  субсидій»; 

- від   8.04.2020  року №264 «Деякі  питання надання  державної  соціальної допомоги» 

- від  22.04.2020 року №329 «Деякі питання соціальної  підтримки  сімей з дітьми» 

- від 22.07.2020 року№632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги» 

- від 29.07.2020.року№663 «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати 

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд» 
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Управління соціального захисту населення 

адміністрації. 

- від 06 квітня 2016 року №270 «Про затвердження Порядку надання державним 

службовцям додаткових оплачуваних відпусток» 

- від 06 квітня 2016 року №292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 

2016 році». 

- від 25 березня 2016 року №246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби» 

- від 28 лютого 2001 року №199 «Про затвердження Положення про формування 

кадрового резерву для державної служби». 

- від 11 лютого 2016 року № 65 «Про затвердження Правил етичної поведінки 

державних службовців». 

- від 06 квітня 2016 року №271 «Про затвердження критеріїв визначення переліку посад 

працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування». 

- від 25.03.2016 року №230 «Про затвердження Порядку відкликання державного 

службовця із щорічної відпустки». 

- від 25.03.2016 року №229 Про затвердження Порядку обчислення стажу державної 

служби» 

Сектор управління персоналом та  правової 

допомоги апарату райдержадміністрації 

 

- Постанова КМУ від 18 липня 2007 року № 943 “Деякі питання утворення  

органів(відділів) ведення та регіональних органів(відділів) адміністрування 

Державного реєстру виборців”; 

- Постанова ЦВК від 9 квітня 2013 року № 73 “Про Порядок доступу органів ведення та 

регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців до бази даних 

Державного реєстру виборців”; 

- Постанова ЦВК від 20 грудня 2007 року №572 “Про вимоги до приміщень відділів 

ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів та про норми 

забезпечення засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою”; 

- Постанова ЦВК від 13 січня 2011 року “Про форми подань з відомостями про 

виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних 

даних Державного реєстру виборців24 

- Постанова ЦВК від 25 червня 2020 року№116 “Про Порядок утворення виборчих 

дільниць на постійній основі, їх тимчасового закриття, ліквідації та внесення змін до 

відомостей про утворені виборчі дільниці “ 

- Постанова ЦВК від 25 червня 2020 року № 117 “ Про утворення звичайних та 

спеціальних виборчих дільниць на постійній основі”; 

- Постанова ЦВК від 8 серпня 2020 року № 164 “ Про вимоги до приміщень виборчих 

комісій та приміщень для голосування, нормативи облаштування приміщень 

дільничних виборчих комісій і приміщень для голосування, перелік та норми 

забезпечення виборчих комісій транспортними засобами, засобами зв’язку, 

обладнанням, інвентарем, іншими матеріальними цінностями, види послуг і робіт, 

закупівля яких може здійснюватися окружними та територіальними виборчими 

комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідного місцевого 

бюджету для організації підготовки і проведення відповідних виборів “ 

- Постанова ЦВК від 25 серпня 2020 року № 200 “Про Порядок інформування 

Центральної виборчої комісії про перебіг виборчого процесу місцевих виборів “ 

- Постанова ЦВК від 24 лютого 2016 року№55 “Про Порядок одноразової передачі 

відомостей Державного реєстру виборців для створення реєстру територіальних 

громад” 
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Відділ ведення Державного реєстру виборців 

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України 

- від  23.08.2017  року   № 574-р «Про затвердження плану заходів із вшанування 

подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на 

період до 2020 року»; 

- від  13.12. 2017  року   № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017 – 2029 роки 

із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа». 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

адміністрації 

- від 03.06.2009 року № 594-р «Про схвалення стратегії упорядкування  системи 

надання пільг окремим категоріям громадян»; 

- від 02.03.2010 року №359-р «Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів 

та відносин у сфері зайнятості населення; 

- від 11.06.2014 року № 588-р «Питання соціального забезпечення громадян України, 

які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції»; 

- від 30.10.2014 року № 1053 «Про затвердження переліку населених пунктів на 

території яких здійснювалась антитерористична операція»; 

- від 31.03.2015 року  № 359-р «План заходів щодо медичної, психологічної, 

професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції»; 

- від 22.07.2016 року № 517-р «Про затвердження плану невідкладних заходів щодо 

посилення заборгованості із заробітної плати; 

- від 14.12.2016 року № 1077-р «Про затвердження плану заходів із впровадження 

Національної рамки кваліфікації на 2016-2020 роки». 

 

Управління соціального захисту населення 

адміністрації. 

 

6. Доручення Кабінету Міністрів України: 

 

7. Розпорядження голови обласної державної адміністрації: 

 

- від 03.03.2020 року №225/2020-р «Про стан виконавської дисципліни в обласній 

державній адміністрації у 2019 році та заходи щодо її покращення» 

- від 03.03.2020 року № 226/2020-р «Про підсумки роботи органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування області щодо розгляду звернень громадян у 2019 році та 

завдання щодо її удосконалення у 2020 році »  

 

Загальний відділ апарату адміністрації 

 

- «Про затвердження Регіонального плану реформування системи інституційного 

догляду і виховання дітей у Хмельницькій області на 2019-2026 роки» від 28 лютого 

2019 року № 144/2019-р 
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Служба у справах дітей адміністрації 

- Про затвердження Положення про Департамент природних ресурсів та екології 

Хмельницької обласної державної адміністрації « 11.02.2019 року №62/2019 -р 

- Про перелік об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг 

комунальної власності в населених пунктах області у межах обсягів субвенції, 

установлених Законом України «Про державний бюджет України на 2012 рік » 

25.04.2012 року № 94/2012-р.  

-  «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

25.04.2012 року № 94/2012-р.» від 23.07.2012 року № 187/2012-р. 

-  «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

25.04.2012 року № 94/2012-р.» від 24.10.2012 року № 297/2012-р. 

- «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

25.04.2012 року № 94/2012-р..» від 03.12.2012 року № 378/2012-р. 

- «Про перелік об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і 

доріг комунальної власності в населених пунктах області » від 17.04.2012 року № 

87/2012-р. 

- «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

17.04.2012 року № 87/2012-р » від 20.08.2012 року № 229/2012-р. 

- «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування в області 

» від 10.04.2012 року № 84/2012-р 

- «Про добудову підвідних газопроводів» від 28.05.2012 року № 118/2012-р. 

- «Про перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

області» від 13.06.2012 року № 143/2012-р. 

- «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

13.06.2012 року № 143/2012-р.» від 21.11.2012 року № 349/2012-р. 

- «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним 

забудовникам житла на селі» від 28.11.2012 року № 357/2012-р. 

 

Відділ житлово-комунального господарства, 

містобудування, архітектури, 

інфраструктури, енергетики та захисту 

довкілля Шепетівської районної державної 

адміністрації  

- від 28.02.2013 №45/2013-р «Про невідкладні заходи щодо попередження насильства в 

сім’ї»; 

- від 28.02.2013 №46/2013-р «Про соціальний захист багатодітних сімей в області, 

поліпшення їх державної підтримки та створення умов для виховання дітей у таких 

сім’ях»; 

- від 08.04.2014 року № 128/2014-р «Про питання захисту громадян, які залишають АР 

Крим і м.Севастополь»; 

- від 29.05.2014 року № 203/2014-р «Про стан ринку праці та шляхи підвищення рівня 

зайнятості населення області»; 

- від 07.07.2014 року № 262/2014-р «Про питання соціального забезпечення громадян 

України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення 

антитерористичної операції»; 

- від 03.10.2015 року № 491/2015-р «Про створення центру допомоги учасникам АТО»; 
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- від 27.10.2015 року № 525/2015-р «Про затвердження Положення про Центр допомоги 

учасникам АТО»; 

- від 30.10.2015 року № 539/2015-р «Про соціальний захист учасників АТО та членів їх 

сімей в області»; 

- від 11.04.2016 року №172/2016-р «Про заходи з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків та протидії торгівлі людьми»; 

- від 27.09.2016 року №403/2016-р «Про стан пенсійного страхування в області»; 

- від 30.06.2017 року №483/2017-р «Про реалізацію територіальної угоди між 

Хмельницькою обласною державною адміністрацією, Федерацією профспілок 

Хмельницької області та об’єднанням організацій роботодавців Хмельницької області»; 

- від 22.01.2018 року «Про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших 

маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури у Хмельницькій області»; 

- від 26.01.2018 року №147/2018-р «Про виконання вимог законодавства щодо 

забезпечення мінімальної заробітної плати в області»; 

- від 14.02.2018 року «Про розвиток соціального діалогу та співпраці між органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, роботодавцями та 

профспілками області»; 

- від 04.04.2018 року №354/2018-р «Про затвердження нормативів доходів громадян від 

земельних ділянок різних видів призначення на 2018 рік»; 

- від 30.11.2018 року №837/2018-р «Про стан погашення заборгованості, підвищення 

рівня заробітної плати та легалізації трудових відносин в області»; 

- від 12.12.2018 року №864/2018-р «Про затвердження плану заходів з реалізації 

Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на 

період до 2022 року»; 

- від 01.03.2019 року №159/2019-р «Про затвердження плану заходів з виконання 

рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав 

осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про 

права осіб з інвалідністю на період до 2020 року у Хмельницькій області»; 

- від 16.05.2019 року № 347/2019-р. «Про заходи  з  питань легалізації виплати 

заробітної плати і зайнятості населення в області». 

- від 15.02.2020 року №201/2020-р «Про затвердження нормативів доходів громадян від 

земельних ділянок різних видів призначення на 2020 рік»; 

Управління соціального захисту  

8. Доручення голови обласної державної адміністрації 

- «Про стан забезпечення пріоритетного права на сімейне виховання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування  (усиновлення, опіка та піклування, 

прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу)» від 27 вересня 2017 року№39-

13/2017-д. 

- «За підсумками розгляду на розширеному засіданні колегії обласної державної 

політики у сфері захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавених батьківського 

піклування 26 листопада 2019 рооку» від 28.11.2019 року №39-10/2019 –д. 

   

      Служба у справах дітей адміністрації 
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9. Розпорядження голови районної державної адміністрації: 

 

- від 30.01.2020 року № 13/2020-р «Про підсумки роботи органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування в районі щодо розгляду звернень громадян у 2019 році та 

завдання щодо її удосконалення у 2020 році »  

- від 30.01.2020 року №14/2020-р «Про стан виконавської дисципліни в районній 

державній адміністрації у 2019 році та заходи щодо її покращення» 

Загальний відділ апарату адміністрації 

- від 14.03.2013 року №68/2013-р «Про створення районної Координаційної ради з 

питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в 

сім’ї та протидії торгівлі людьми»; 

- від 03.12.2013 року №384/2013-р «Про роботу групи з питань надання комплексної 

соціально-психологічної допомоги особам, для членів сімей, в яких вчинено насильство 

в сім’ї або існує реальна загроза його вчинення»; 

- від 14.04.2014 року № 95/2014-р «Про питання захисту громадян, які залишають АР 

Крим і м.Севастополь»; 

- від 17.07.2014 року №204/2014-р «Про питання соціального забезпечення громадян 

України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення 

антитерористичної операції»; 

- від 27.08.2014 року №  246/2014-р «Про створення моніторингової робочої групи з 

питань виявлення та збору інформації щодо громадян України, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції»; 

- від 13.10.2015 року № 253/2015-р «Про визначення відповідальної особи районної 

державної адміністрації за взаємодію з центром допомоги учасникам АТО»; 

- від 25.04.2016 року № 125/2016-р «Про заходи з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, та протидії торгівлі людьми у 2016 році»; 

- від 24.06.2016 року № 196/2016-р «Про створення робочої групи для проведення 

додаткових перевірок фактичного місця проживання (перебування) внутрішньо 

переміщених осіб»; 

- від 28.07.2016 року №235/2016-р «Про утворення комісії з питань призначення 

населенню житлових субсидій, державних соціальних допомог малозабезпеченим 

сім’ям та про призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам»; 

- від 29.07.2016 року №236/2016-р «Про затвердження Положення про комісію з питань 

призначення населенню житлових субсидій, державних соціальних допомог 

малозабезпеченим сім’ям та про призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам»; 

- від 19.08.2016 року № 260/2016-р «Про створення районної  робочої групи з 

проведення моніторингу стану використання торгівельних місць на ринках і 

торгівельних центрах району»; 

- від 24.11.2016 року №304/2016-р «Про стан пенсійного страхування в районі»; 

- від 26.01.2017 року №20/2017-р «Про створення робочої групи з питань сприяння 

забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та 

дотримання норм законодавства у частині мінімальної заробітної плати»; 
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- від 30.01.2018 року №27/2018-р «Про комітет забезпечення доступності інвалідів та 

інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспорної 

інфраструктури в районі»; 

- від 08.02.2018 року  №40/2018-р «Про підвищення рівня оплати праці та дотримання 

вимог законодавства у частині мінімальної заробітної плати і легалізації трудових 

відносин в районі»; 

- від 27.02.2018 року №64/2018-р «Про стан та тенденції соціально-економічного 

розвитку району за 2017 рік та основні напрямки роботи на 2018 рік»; 

- від 06.03.2018 року №87/2018-р «Про заходи щодо поповнення місцевих бюджетів, 

дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів у 2018 році»; 

- від 26.04.2018 року №164/2018-р «Про внесення змін до розпорядження голови 

районної державної адміністрації від 10.11.2016 р. №352/2016-р»; 

- від 25.09.2018 року №331/2018-р «Про утворення мобільної бригади соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статті»; 

- від 20.12.2018 року №434/2018-р «Про затвердження плану заходів з реалізації 

Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на 

період до 2022 року»; 

- 10.01.2019 року №3/2019-р «Про внесення змін до розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 10.11.2009 р. №476/2009-р»; 

- 10.01.2019 року №4/2019-р «Про внесення змін до розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 15.04.2018 р. №110/2013-р»; 

- 10.01.2019 року №5/2019-р «Про внесення змін до розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 26.01.2017 р. №20/2017-р»; 

- 10.01.2019 року №6/2019-р «Про внесення змін до розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 06.03.2018 р. №84/2018-р»; 

- від 31.01.2019 року №21/2019-р  «Про затвердження графіку обстежень з метою 

легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, підвищення рівня оплати 

праці та дотримання вимог законодавства у частині мінімальної заробітної плати в 

районі на 2019 рік»; 

- від 15.02.2019 року №38/2019-р «Про обстеження об’єктів господарювання, які 

здійснюють діяльність на території Городнявської сільської ради»; 

- від 28.02.2019 року №45/2019-р «Про підсумки соціально-економічного розвитку  

району за 2018 рік та основні  напрямки роботи на 2019 рік»; 

- від 04.03.2019 року №49/2019-р «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, 

дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів у 2019 році»; 

- від 25.03.2019 року №73/2019-р «Про затвердження плану заходів з виконання 

рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав 

осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про 

права осіб з інвалідністю на період до 2020 року»; 

- від 28.03.2019 №79/2019-р «Про рівень заробітної плати в районі та шляхи легалізації 

трудових відносин»; 

- від 04.05.2020 року №124/2020-р «Про підготовку в районі до оздоровчої кампанії 

«Літо-2020»»; 
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- 22.05.2019 року №121/2019-р «Про внесення змін до розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 26.01.2017 р. №20/2017-р»; 

- 22.05.2019 року №122/2019-р «Про внесення змін до розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 10.11.2009 р. №476/2009-р»; 

- від 29.05.2019 №124/2019-р «Про заходи з питань легалізації виплати заробітної плати 

і зайнятості населення в районі»; 

Управління соціального захисту населення 

адміністрації. 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації     Наталія ЛІННИК 
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Додаток 2 

до плану роботи районної державної 

адміністрації на ІV квартал 2020 року 
 

 

ЗАХОДИ  

щодо надання методичної та практичної допомоги виконкомам 

селищної, сільських рад, керівникам, спеціалістам агроформувань, 

підприємств, організацій, установ району 

 

1. Надати методичну та практичну допомогу: 
 

  

 - з питань діяльності виконавчих комітетів та контролю за виконанням прийнятих 

власних рішень, а також виконання документів вищих органів державної виконавчої влади 

(Корчицька сільська рада). 

       Протягом кварталу 

       Загальний відділ апарату адміністрації 

 

- щодо проведення експертизи цінності документів Шепетівській районній 

профспілковій організації працівників агропромислового комплексу 

жовтень 

Архівний відділ адміністрації 

- з питань впорядкування та описування документів постійного зберігання  і з 

кадрових питань (особового складу)  Корчицькій, Михайлюцькій сільським радам.. 

      

                                                                                    

Жовтень - грудень  

Архівний відділ адміністрації 

 

- щодо дотримання Закону України «Про державну службу» та інших нормативно 

правових актів з питань кадрової роботи в управліннях та відділах адміністрації. 

                                                                                  Жовтень - грудень  

       Сектор управління персоналом та   

       правової допомоги апарату   

       райдержадміністрації  

- з організації діловодства та контролю за виконанням документів та зверненнями 

громадян у селищній, сільських радах та структурних підрозділах адміністрації. 

За окремим графіком 

Загальний відділ апарату адміністрації 

- з питань прийому і опрацювання первинних документів на призначення субсидій по 

спрощеному порядку, уповноваженим особам виконавчих комітетів селищної, сільських рад. 

щомісяця 

- уповноваженим особам виконавчих комітетів селищної, сільських рад з питань 

прийому і опрацювання первинних документів на призначення субсидій; 

Постійно 

- секретарям селищної та сільських рад з питань надання пільг на тверде паливо та 

скраплений газ окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного 

доходу сім’ї; 

  

Постійно 
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- спеціалістам по охороні праці на підприємствах, організаціях, установах району 

щодо атестації робочих місць із шкідливими умовами праці та приведення у відповідність до 

законодавчих вимог пільг та компенсацій за роботу у шкідливих і важких умовах праці.. 

                                                                                        

   Постійно 

  

- фахівцям з соціальної роботи ЦСССДМ з питань надання статусу багатодітної сім’ї 

та домашнього насильства. 

                                                       

     Постійно  

- селищним та  сільськими головам з питань надання статусу матері-героїні. 

Постійно  

Управління соціального захисту населення. 

адміністрації 

 

- Міському відділу Управління Державної міграційної служби України в 

Хмельницькій області, Шепетівській виправній колонії  №98, Шепетівському 

міськрайонному суду,   виконавчим комітетам селищної та сільських рад, щодо 

виконання Законів України «Про Державний реєстр виборців». 

- проведення щомісячного поновлення бази даних Державного реєстру виборців.  

 

Щомісяця 

Відділ ведення Державного реєстру  

         виборців 

- Надання консультативної допомоги щодо оформлення особових справ дітей-сиріт, 

позбавлених батьківського піклування. 

       Постійно 

       Служба у справах дітей адміністрації 

2. Семінари: 

 

- із селищним, сільськими головами (за окремими планами); 

- із секретарями селищної, сільських рад (за окремими планами). 

                                                                                   Жовтень - грудень  

Структурні підрозділи адміністрації 

 

- із головними бухгалтерами селищної, сільських рад та бюджетних установ (за 

окремими планами). 

                                                                                   

Жовтень - грудень  

Управління фінансів адміністрації 

3.Методичний день:  
- із секретарями селищної, сільських рад (за окремими планами). 

                                                                                   

Жовтень - грудень  

Архівний відділ адміністрації 

 

 

- із селищним, сільськими головами (за окремими планами); 

- із секретарями селищної, сільських рад (за окремими планами). 

                                                                                   

Жовтень - грудень  
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Відділ ведення Державного реєстру 

виборців апарату адміністрації 

 

- із селищним, сільськими головами (за окремими планами); 

- із секретарями селищної, сільських рад (за окремими планами); 

- із працівниками виконкомів селищної, сільських рад, які відповідають за ведення 

кадрової роботи 

протягом кварталу 

Сектор управління персоналом та правової 

допомоги апарату  райдержадміністрації 

 

     

Керівник апарату адміністрації     Наталія ЛІННИК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


































