
 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
вул. Героїв Небесної Сотні, 47, м.Шепетівка, 30400, 

тел../факс  4-03-17, E-mail: zagal@sheprda.gov.ua . Код ЄДРПОУ 21325769 
 

 

22.12.2020 № 5/01-35-1784/2020 

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

Хмельницька обласна 

державна адміністрація 

Організаційний відділ  

апарату обласної 

державної адміністрації 

 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про основні заходи відділів  

апарату Шепетівської райдержадміністрації та її структурних  

підрозділів, заплановані на січень 2021 року 

 

 

№ 

з/п 

Дата Заплановані заходи 

на наступний місяць 

 

Час і місце 

проведення заходу 

1    

1.  04.01.2021 Апаратна нарада у районній державній 

адміністрації. 

 

(8.00), райдержадміністрація, голова 

адміністрації Басюк Ю. М. 

2.  04.01.2021 «Гаряча» телефонна лінія.  (10.00-11.00), райдержадміністрація, 

голова адміністрації  Басюк Ю. М. 

3.  05.01.2021 Особистий прийом громадян. (9.00), райдержадміністрація, керівник 

апарату адміністрації  Лінник Н.М. 

4.  11.01.2021 Апаратна нарада у районній державній 

адміністрації. 

 

(8.00), райдержадміністрація, голова 

адміністрації Басюк Ю. М. 

5.  11.01.2021 «Гаряча» телефонна лінія.  (10.00-11.00), райдержадміністрація, 

керівник апарату адміністрації  

Лінник Н.М. 

6.  12.01.2021 Особистий прийом громадян. (9.00), райдержадміністрація, керівник 

апарату адміністрації  Лінник Н.М. 

7.  12.01.2021 Засідання експертної комісії щодо 

розгляду методичних та практичних 

питань, пов’язаних з проведенням 

експертизи цінності документів. 

(10.00), райдержадміністрація, 

начальник архівного відділу 

адміністрації Караван Л.В. 

mailto:zagal@sheprda.gov.ua


 

Керівник апарату адміністрації       Наталія ЛІННИК 

8.  13.01.2021 Засідання комісії з питань призначення 

населенню житлових субсидій, 

державних соціальних допомог 

малозабезпеченим сім’ям та про 

призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам. 

(10.00), райдержадміністрація,  

начальник управління соціального 

захисту населення Танасієнко Л.П. 

9.  14.01.2021 Особистий прийом громадян. (9.00), райдержадміністрація, голова 

адміністрації  Басюк Ю.М. 

10.  14.01.2021 Засідання комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати, пенсій 

та інших соціальних виплат та робочої 

групи з питань легалізації виплати 

заробітної плати і зайнятості населення 

(10.00), райдержадміністрація,  

начальник управління соціального 

захисту населення Танасієнко Л.П. 

11.  18.01.2021 Апаратна нарада у районній державній 

адміністрації. 

 

(8.00), райдержадміністрація, голова 

адміністрації Басюк Ю. М. 

12.  18.01.2021 «Гаряча» телефонна лінія.  (10.00-11.00), райдержадміністрація,  

голова адміністрації Басюк Ю. М. 

13.  19.01.2021 

  

Особистий прийом громадян. (9.00), райдержадміністрація, 

керівник апарату адміністрації  

Лінник Н.М. 

14.  21.01.2021 Особистий прийом громадян. (9.00), райдержадміністрація, голова 

адміністрації  Басюк Ю. М. 

15.  25.01.2021 Апаратна нарада у районній державній 

адміністрації. 

 

(8.00), райдержадміністрація, голова 

адміністрації Басюк Ю. М. 

16.  25.01.2021 «Гаряча» телефонна лінія.  (10.00-11.00), райдержадміністрація, 

керівник апарату адміністрації  

Лінник Н.М. 

17.  26.01.2021 Особистий прийом громадян. (9.00), райдержадміністрація, керівник 

апарату адміністрації  Лінник Н.М. 

18.  26.01.2021 Участь у засіданні колегії 

облдержадміністрації. 

  

 

м. Хмельницький, Будинок рад,  

голова адміністрації  Басюк Ю. М. 

19.  27.01.2021 Засідання комісії з питань захисту прав 

дитини. 

(10.00), райдержадміністрація,  голова 

адміністрації Басюк Ю. М. 

20.  28.01.2021 Особистий прийом громадян. (9.00), райдержадміністрація, голова 

адміністрації  Басюк Ю. М. 

21.  31.01.2021 Засідання колегії районної державної 

адміністрації: 

 

(10.00) райдержадміністрація, голова 

адміністрації Басюк Ю. М. 

 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
вул. Героїв Небесної Сотні, 47, м.Шепетівка, 30400, 

тел../факс  4-03-17, E-mail: zagal@sheprda.gov.ua . Код ЄДРПОУ 21325769 
 

 

22.01.2021 №5/01-35-101/2021 

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

Хмельницька обласна 

державна адміністрація 

Організаційний відділ  

апарату обласної 

державної адміністрації 

 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про основні заходи відділів  

апарату Шепетівської райдержадміністрації та її структурних  

підрозділів, заплановані на лютий 2021 року 

 

 

 

№ 

з/п 

Дата Заплановані заходи 

на наступний місяць 

 

Час і місце 

проведення заходу 

1    

1.  01.02.2021 Апаратна нарада у районній 

державній адміністрації. 

 

(8.00), райдержадміністрація, 

голова адміністрації Басюк 

Ю. М. 

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

райдержадміністрація, голова 

адміністрації  Басюк Ю. М. 

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

керівник апарату адміністрації  

Лінник Н.М. 

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

голова адміністрації Басюк Ю. 

М. 

5.  08.02.2021 Апаратна нарада у районній 

державній адміністрації. 

 

(8.00), райдержадміністрація, 

голова адміністрації Басюк 

Ю. М. 

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

керівник апарату адміністрації  

Лінник Н.М. 

mailto:zagal@sheprda.gov.ua


7.  09.02.2021 Засідання експертної комісії щодо 

розгляду методичних та практичних 

питань, пов’язаних з проведенням 

експертизи цінності документів. 

(10.00), 

райдержадміністрація, 

начальник архівного відділу 

адміністрації Караван Л.В. 

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

голова адміністрації  Басюк 

Ю.М. 

9.  15.02.2021 Апаратна нарада у районній 

державній адміністрації. 

 

(8.00), райдержадміністрація, 

голова адміністрації Басюк 

Ю. М. 

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

райдержадміністрація,  голова 

адміністрації Басюк Ю. М. 

11.  15.02.2021 Засідання комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати, 

пенсій та інших соціальних виплат та 

робочої групи з питань легалізації 

виплати заробітної плати і зайнятості 

населення 

(10.00), 

райдержадміністрація,  

начальник управління 

соціального захисту 

населення Танасієнко Л.П. 

12.  16.02.2021 

  

Особистий прийом громадян. (9.00), райдержадміністрація, 

керівник апарату 

адміністрації  Лінник Н.М. 

13.  17.02.2021 Засідання комісії з питань 

призначення населенню житлових 

субсидій, державних соціальних 

допомог малозабезпеченим сім’ям та 

про призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам. 

(10.00), 

райдержадміністрація,  

начальник управління 

соціального захисту 

населення Танасієнко Л.П. 

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

голова адміністрації  Басюк 

Ю. М. 

15.  22.02.2021 Апаратна нарада у районній 

державній адміністрації. 

 

(8.00), райдержадміністрація, 

голова адміністрації Басюк 

Ю. М. 

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

керівник апарату адміністрації  

Лінник Н.М. 

17.  23.02.2021 Участь у засіданні колегії 

облдержадміністрації. 

  

 

м. Хмельницький, Будинок 

рад,  голова адміністрації  

Басюк Ю. М. 

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

голова адміністрації  Басюк 

Ю. М. 

19.  25.02.2021 Засідання колегії районної державної 

адміністрації: 

1. Про підсумки соціально-

економічного розвитку району 

за 2020 рік та основні напрямки 

роботи на 2021 рік 

2. Звіт про виконання районного 

бюджету на 2020 рік 

(10.00) райдержадміністрація, 

голова адміністрації Басюк 

Ю. М. 

 



 

Керівник апарату адміністрації       Наталія ЛІННИК 

20.  26.02.2021 Засідання комісії з питань захисту 

прав дитини. 

(10.00), райдержадміністрація,  

голова адміністрації Басюк Ю. 

М. 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
вул. Героїв Небесної Сотні, 47, м.Шепетівка, 30400, 

тел../факс  4-03-17, E-mail: zagal@sheprda.gov.ua . Код ЄДРПОУ 21325769 
 

 

22.01.2021 №9/01-35-235/2021 

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

 

 

 

Хмельницька обласна 

державна адміністрація 

Організаційний відділ  

апарату обласної 

державної адміністрації 

 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про основні заходи відділів  

апарату Шепетівської райдержадміністрації та її структурних  

підрозділів, заплановані на березень 2021 року 

 

№ 

з/п 

Дата Заплановані заходи 

на наступний місяць 

 

Час і місце 

проведення заходу 

1    

1.  01.03.2021 Апаратна нарада у районній 

державній адміністрації. 

 

(8.00), райдержадміністрація, 

голова адміністрації Басюк 

Ю. М. 

2.  01.03.2021 «Гаряча» телефонна лінія.  (10.00-11.00), 

райдержадміністрація, голова 

адміністрації  Басюк Ю. М. 

3.  02.03.2021 Особистий прийом громадян. (9.00), райдержадміністрація, 

керівник апарату адміністрації  

Лінник Н.М. 

4.  04.03.2021 Особистий прийом громадян (9.00), райдержадміністрація, 

голова адміністрації Басюк Ю. 

М. 

5.  05.03.2021 Особистий прийом громадян (9.00), райдержадміністрація, 

перший заступник голови 

адміністрації Маршук Б.П. 

6.  09.03.2021 Особистий прийом громадян (9.00), райдержадміністрація, 

керівник апарату адміністрації  

Лінник Н.М. 

mailto:zagal@sheprda.gov.ua


7.  09.03.2021 Засідання експертної комісії щодо 

розгляду методичних та практичних 

питань, пов’язаних з проведенням 

експертизи цінності документів. 

(10.00), 

райдержадміністрація, 

начальник архівного відділу 

адміністрації Караван Л.В. 

8.  11.03.2021 Особистий прийом громадян. (9.00), райдержадміністрація, 

голова адміністрації  Басюк 

Ю.М. 

9.  11.03.2021 Засідання комісії з питань 

призначення населенню житлових 

субсидій, державних соціальних 

допомог малозабезпеченим сім’ям та 

про призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам. 

(10.00), 

райдержадміністрація,  

начальник управління 

соціального захисту 

населення Танасієнко Л.П. 

10.  12 .03.2021 Особистий прийом громадян (9.00), райдержадміністрація, 

перший заступник голови 

адміністрації Маршук Б.П. 

11.  15.03.2021 Апаратна нарада у районній 

державній адміністрації. 

 

(8.00), райдержадміністрація, 

голова адміністрації Басюк 

Ю. М. 

12.  15.03.2021 «Гаряча» телефонна лінія.  (10.00-11.00), 

райдержадміністрація,  голова 

адміністрації Басюк Ю. М. 

13.  16.03.2021 

  

Особистий прийом громадян. (9.00), райдержадміністрація, 

керівник апарату 

адміністрації  Лінник Н.М. 

14.  18.03.2021 Особистий прийом громадян. (9.00), райдержадміністрація, 

голова адміністрації  Басюк 

Ю. М. 

15.  19.03.2021 Особистий прийом громадян (9.00), райдержадміністрація, 

перший заступник голови 

адміністрації Маршук Б.П. 

16.  22.03.2021 Апаратна нарада у районній 

державній адміністрації. 

 

(8.00), райдержадміністрація, 

голова адміністрації Басюк 

Ю. М. 

17.  22.03.2021 «Гаряча» телефонна лінія (10.00-11.00), 

райдержадміністрація,  

перший заступник голови 

адміністрації Маршук Б.П. 

18.  23.03.2021 Особистий прийом громадян (9.00), райдержадміністрація, 

керівник апарату адміністрації  

Лінник Н.М. 

19.  23.03.2021 Участь у засіданні колегії 

облдержадміністрації 

  

 

м. Хмельницький, Будинок 

рад,  голова адміністрації  

Басюк Ю. М. 

20.  24.03.2021 Засідання комісії з питань захисту 

прав дитини. 

(10.00), райдержадміністрація,  

голова адміністрації 

 Басюк Ю. М. 

21.  25.03.2021 Особистий прийом громадян. (9.00), райдержадміністрація, 

голова адміністрації   

Басюк Ю. М. 



 

 

 

Керівник апарату адміністрації       Наталія ЛІННИК 

22.  25.03.2021 Засідання колегії районної державної 

адміністрації: 

1. Про внесення змін до 

районного бюджету на 2021 рік 

2. Про план роботи районної 

державної адміністрації на ІІ 

квартал 2021 року. 

(10.00) райдержадміністрація, 

голова адміністрації  

Басюк Ю. М. 

 

23.  26.03.2021 Особистий прийом громадян (9.00), райдержадміністрація, 

перший заступник голови 

адміністрації Маршук Б.П. 

24.  29.03.2021 Апаратна нарада у районній 

державній адміністрації. 

 

(8.00), райдержадміністрація, 

голова адміністрації  

Басюк Ю. М. 

25.  29.03.2021 «Гаряча» телефонна лінія.  (10.00-11.00), 

райдержадміністрація,  

перший заступник голови 

адміністрації Маршук Б.П. 

26.  30.03.2021 Особистий прийом громадян. (9.00), райдержадміністрація, 

керівник апарату адміністрації  

Лінник Н.М. 

27.  Протягом 

місяця  

Формування мережі закладів освіти 

району 

Райдержадміністрація, 

начальник відділу освіти, 

охорони здоров’я, культури, 

молоді та спорту адміністрації, 

Грабельнікова Н.М. 

28.  Протягом 

місяця  

Організація та контроль стану 

призову на строкову військову 

службу до складу Збройних Сил 

України 

Шепетівський район, , 

головний спеціаліст з 

мобілізаційної та режимно-

секретної роботи, Бабич В.Б. 









 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
вул. Героїв Небесної Сотні, 47, м.Шепетівка, 30400, 

тел../факс  4-03-17, E-mail: zagal@sheprda.gov.ua . Код ЄДРПОУ 21325769 
 

 

22.04.2021 №9/01-35-517/2021 

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

Хмельницька обласна 

державна адміністрація 

Організаційний відділ  

апарату обласної 

державної адміністрації 

 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про основні заходи відділів  

апарату Шепетівської райдержадміністрації та її структурних  

підрозділів, заплановані на травень 2021 року 

 

 
№ 

з/п 

Дата Заплановані заходи 

на наступний місяць 

 

Час і місце 

проведення заходу 

1.  07.05.2021  Заходи з нагоди Днів пам’яті та 

примирення, присвячених пам’яті 

жертв другої світової війни, 

покладання квітів до Меморіального 

Комплексу «Вічний Вогонь» 

 Меморіальний комплекс 

«Вічний вогонь» 

1.  11.05.2021 Засідання експертної комісії щодо 

розгляду методичних та практичних 

питань, пов’язаних з проведенням 

експертизи цінності документів. 

(10.00), 

райдержадміністрація, 

начальник архівного 

відділу адміністрації 

Караван Л.В. 

2.  13.05.2021 Засідання комісії з питань 

призначення населенню житлових 

субсидій, державних соціальних 

допомог малозабезпеченим сім’ям та 

про призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам. 

(10.00), 

райдержадміністрація,  

начальник управління 

соціального захисту 

населення Танасієнко Л.П. 

3.  17.05.2021 Апаратна нарада у районній 

державній адміністрації. 

 

(8.00), 

райдержадміністрація, 

голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф. 

4.  24.05.2021 Апаратна нарада у районній 

державній адміністрації. 

 

(8.00), 

райдержадміністрація, 

голова адміністрації  

mailto:zagal@sheprda.gov.ua


 

 

 

Керівник апарату адміністрації             Наталія ЛІННИК 

Катеренчук А.Ф.. 

5.  24.05.2021 «Гаряча» телефонна лінія.  (10.00-11.00), 

райдержадміністрація,   

6.  25.05.2021 Участь у засіданні колегії 

облдержадміністрації. 

  

 

м. Хмельницький, Будинок 

рад, голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф.  

7.  26.05.2021 Засідання комісії з питань захисту 

прав дитини. 

(10.00), 

райдержадміністрація,  

голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф.. 

8.  27.05.2021 Засідання колегії районної державної 

адміністрації: 

1. Про стан виконання районного 

бюджету за І квартал 2021 

року.Про стан поводження з 

відходами у Шепетівському 

районі 

2. Про забезпечення збереженості 

документів, створених в органах 

виконавчої влади і місцевого 

самоврядування Шепетівського 

району 

(10.00) 

райдержадміністрація, 

голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф. 

9.  Постійно Моніторинг захворюваності на 

СOVID-19 серед дітей та дорослого 

населення району 

Заклади освіти району, 

начальник управління 

освіти, охорони здоров’я, 

культури, спорту 

Грабельнікова Н.М. 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
вул. Героїв Небесної Сотні, 47, м.Шепетівка, 30400, 

тел../факс  4-03-17, E-mail: zagal@sheprda.gov.ua . Код ЄДРПОУ 21325769 
 

 

21.05.2021 №9/01-35-624/2021 

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

Хмельницька обласна 

державна адміністрація 

Організаційний відділ  

апарату обласної 

державної адміністрації 

 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про основні заходи відділів  

апарату Шепетівської райдержадміністрації та її структурних  

підрозділів, заплановані на червень 2021 року 

 

 
№ 

з/п 

Дата Заплановані заходи 

на наступний місяць 

 

Час і місце 

проведення заходу 

1. До 01.06.2021 Поновлення та аналіз банку даних 

різних категорій дітей та сімей, що 

проживають на території району 

Райдержадміністрація, 

начальник служби у 

справах дітей 

адміністрації Богуш Ю.С. 

2. До 05.06.2021 Завантаження відомостей 

періодичного поновлення  наданих 

суб’єктами подання відомостей 

Райдержадміністрація,  

начальник відділу 

Державного реєстру 

виборців Литвинюк О.В. 

 

1. 07.06.2021 Апаратна нарада у районній 

державній адміністрації. 

 

(8.00), 

райдержадміністрація, 

голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф. 

2. 07.06.2021 «Гаряча» телефонна лінія. (10.00-11.00), 

райдержадміністрація,  

голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф. 

3. 08.06.2021 Засідання експертної комісії щодо 

розгляду методичних та практичних 

питань, пов’язаних з проведенням 

експертизи цінності документів. 

(10.00), 

райдержадміністрація, 

начальник архівного 

відділу адміністрації 

Караван Л.В. 

mailto:zagal@sheprda.gov.ua


4. 14.06.2021 Апаратна нарада у районній 

державній адміністрації. 

 

(8.00), 

райдержадміністрація, 

голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф. 

1.  14.06.2021 «Гаряча» телефонна лінія  (10.00-11.00), 

райдержадміністрація 

перший заступник голови 

адміністрації Мельник 

О.В. 

2.  21.06.2021 Апаратна нарада у районній 

державній адміністрації. 

 

(8.00), 

райдержадміністрація, 

голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф. 

3.  21.06.2021 «Гаряча» телефонна лінія (10.00-11.00), 

райдержадміністрація 

Керівник апарату 

адміністрації Лінник Н.М. 

4.  22.06.2021 Заходи з нагоди відзначення в районі 

дня скорботи та вшанування жертв 

війни 

Покладання квітів до 

Меморіального комплексу 

«Вічний вогонь» 

5.  22.06.2021 Участь у засіданні колегії 

облдержадміністрації. 

  

 

м. Хмельницький, Будинок 

рад, голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф.  

6.  До 25.06.2021 Опрацювання відомостей 

періодичного поновлення 

персональних даних Державного 

реєстру виборців 

Райдержадміністрація,  

начальник відділу 

Державного реєстру 

виборців Литвинюк О.В. 

7.  24.06.2021 Засідання колегії районної державної 

адміністрації: 

1. Звіт про виконання районної 

програми підтримки сім’ї та 

демографічного розвитку 

2018-2020 роки 

2. Про організацію та діяльність 

закладів охорони здоров’я 

області в умовах пандемії 

гострої респіраторної хвороби 

COVID – 19, спричиненої 

коронавірусом  SARS-CoV-2  

3. Про план роботи районної 

державної адміністрації на ІІІ 

квартал 2021 року. 

 

(10.00) 

райдержадміністрація, 

голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф. 

8.  28.06.2021 Заходи з нагоди відзначення в районі 

25-ї річниці Конституції України 

Райдержадміністрація. 

9.  30.06.2021 Засідання комісії з питань захисту 

прав дитини. 

(10.00), 

райдержадміністрація,  

голова  

адміністрації  Катеренчук 

А.Ф. 

10.  В разі 

потреби  

Засідання комісії ТЕБ та НС Райдержадміністрація, 

завідувач сектору  з 

питань оборонної роботи, 



 

 

 

Керівник апарату адміністрації             Наталія ЛІННИК 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами Окорська Н.В. 

11.  В разі 

потреби 

Засідання комісії з питань 

призначення населенню житлових 

субсидій, пільг та про призначення 

(відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам. 

Райдержадміністрація,  

начальник управління 

соціального захисту 

населення Танасієнко Л.П. 

12.  В разі 

потреби 

Підготовка матеріалів та участь в 

спільному засіданні комісії з питань 

погашення заборгованості із 

заробітної плати, пенсії, інших 

соціальних виплат та робочої групи з 

питань легалізації виплати заробітної 

плати і зайнятості населення. 

Райдержадміністрація,  

начальник управління 

соціального захисту 

населення Танасієнко Л.П. 

13.  В разі 

потреби 

Засідання опікунської ради.  Райдержадміністрація,  

начальник управління 

соціального захисту 

населення Танасієнко Л.П. 

14.  В разі 

потреби 

Засідання комісії для розгляду питань 

пов’язаних із встановленням статусу 

учасника війни. 

Райдержадміністрація,  

начальник управління 

соціального захисту 

населення Танасієнко Л.П. 

15.  Постійно Моніторинг захворюваності на 

СOVID-19 серед дітей та дорослого 

населення району 

Заклади освіти району, 

начальник управління 

освіти, охорони здоров’я, 

культури, спорту 

Грабельнікова Н.М. 

16.  Постійно Розгляд звернень, скарг та надання 

консультацій керівникам, 

спеціалістам господарств, фермерам, 

приватним підприємцям та 

власникам  особистих господарств 

населення. 

Фермерські господарства 

району, головний 

спеціаліст  з питань 

агропромислового 

розвитку Лопоцюк В.П. 

17.  Постійно Прийом громадян з метою надання 

методичної та практичної допомоги у 

вирішенні питань щодо дотримання 

прав та законних інтересів дітей 

району  

Райдержадміністрація,  

начальник служби у 

справах дітей 

адміністрації Богуш Ю.С. 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
вул. Героїв Небесної Сотні, 47, м.Шепетівка, 30400, 

тел../факс  4-03-17, E-mail: zagal@sheprda.gov.ua . Код ЄДРПОУ 21325769 
 

 

22.06.2021 № 9/01-35-770/2021 

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

Хмельницька обласна 

державна адміністрація 

Організаційний відділ  

апарату обласної 

державної адміністрації 

 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про основні заходи відділів  

апарату Шепетівської райдержадміністрації та її структурних  

підрозділів, заплановані на липень 2021 року 

 

 
№ 

з/п 

Дата Заплановані заходи 

на наступний місяць 

 

Час і місце 

проведення заходу 

1. До 01.08.2021 Поновлення та аналіз банку даних 

різних категорій дітей та сімей, що 

проживають на території району 

Райдержадміністрація, 

начальник служби у 

справах дітей 

адміністрації Богуш Ю.С. 

2. До 05.07.2021 Завантаження відомостей 

періодичного поновлення  наданих 

суб’єктами подання відомостей 

Райдержадміністрація,  

начальник відділу 

Державного реєстру 

виборців Литвинюк О.В. 

 

2. 05.07.2021 «Гаряча» телефонна лінія. (10.00-11.00), 

райдержадміністрація,  

голова адміністрації  

Паламарчук В.А. 

3. 05.07.2021 Апаратна нарада у районній 

державній адміністрації. 

 

(8.00), 

райдержадміністрація, 

голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф. 

 06.07.2021 Свято Івана Купала Територіальні  

громади району 

2. 12.07.2021 «Гаряча» телефонна лінія. (10.00-11.00), 

райдержадміністрація,  

голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф. 

mailto:zagal@sheprda.gov.ua


    

3. 12.07.2021 Засідання експертної комісії щодо 

розгляду методичних та практичних 

питань, пов’язаних з проведенням 

експертизи цінності документів. 

(10.00), 

райдержадміністрація, 

начальник архівного 

відділу адміністрації 

Караван Л.В. 

4. 19.07.2021 Апаратна нарада у районній 

державній адміністрації. 

 

(8.00), 

райдержадміністрація, 

голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф. 

1.  19.07.2021 «Гаряча» телефонна лінія  (10.00-11.00), 

райдержадміністрація 

перший заступник голови 

адміністрації  

Мельник О.В. 

 22.06.2021 Участь у засіданні колегії 

облдержадміністрації. 

  

 

м. Хмельницький, Будинок 

рад, голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф.  

2.  До 25.06.2021 Опрацювання відомостей 

періодичного поновлення 

персональних даних Державного 

реєстру виборців 

Райдержадміністрація,  

начальник відділу 

Державного реєстру 

виборців Литвинюк О.В. 

3.  24.06.2021 Засідання колегії районної державної 

адміністрації: 

 

(10.00) 

райдержадміністрація, 

голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф. 

4.  26.06.2021 «Гаряча» телефонна лінія (10.00-11.00), 

райдержадміністрація 

Керівник апарату 

адміністрації Лінник Н.М. 

5.  30.06.2021 Засідання комісії з питань захисту 

прав дитини. 

(10.00),  голова 

райдержадміністрація,   

адміністрації  Катеренчук 

А.Ф. 

6.  В разі 

потреби  

Засідання комісії ТЕБ та НС Райдержадміністрація, 

Головний спеціаліст 

сектору  з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами  

7.  В разі 

потреби 

Засідання комісії з питань 

призначення населенню житлових 

субсидій, пільг та про призначення 

(відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам. 

Райдержадміністрація,  

начальник управління 

соціального захисту 

населення Танасієнко Л.П. 

8.  В разі 

потреби 

Підготовка матеріалів та участь в 

спільному засіданні комісії з питань 

погашення заборгованості із 

заробітної плати, пенсії, інших 

соціальних виплат та робочої групи з 

Райдержадміністрація,  

начальник управління 

соціального захисту 

населення Танасієнко Л.П. 



 

 

 

Керівник апарату адміністрації             Наталія ЛІННИК 

питань легалізації виплати заробітної 

плати і зайнятості населення. 

9.  В разі 

потреби 

Засідання опікунської ради.  Райдержадміністрація,  

начальник управління 

соціального захисту 

населення Танасієнко Л.П. 

10.  Постійно Моніторинг захворюваності на 

СOVID-19 серед дітей та дорослого 

населення району 

Заклади освіти району, 

начальник управління 

освіти, охорони здоров’я, 

культури, спорту 

Грабельнікова Н.М. 

11.  Постійно Розгляд звернень, скарг та надання 

консультацій керівникам, 

спеціалістам господарств, фермерам, 

приватним підприємцям та 

власникам  особистих господарств 

населення. 

Фермерські господарства 

району, головний 

спеціаліст  з питань 

агропромислового 

розвитку Лопоцюк В.П. 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
вул. Героїв Небесної Сотні, 47, м.Шепетівка, 30400, 

тел../факс  4-03-17, E-mail: zagal@sheprda.gov.ua . Код ЄДРПОУ 21325769 
 

 

21.07.2021 № 5/01-35-927/2021 

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

Хмельницька обласна 

державна адміністрація 

Організаційний відділ  

апарату обласної 

державної адміністрації 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про основні заходи відділів  

апарату Шепетівської райдержадміністрації та її структурних  

підрозділів, заплановані на серпень 2021 року 

 
№ 

з/п 

Дата Заплановані заходи 

на наступний місяць 

 

Час і місце 

проведення заходу 

 До 01.08.2021 Поновлення та аналіз банку даних 

різних категорій дітей та сімей, що 

проживають на території району 

Райдержадміністрація, 

начальник служби у 

справах дітей 

адміністрації Богуш Ю.С. 

 02.08.2021 Апаратна нарада у районній 

державній адміністрації. 

 

 

(8.00), 

райдержадміністрація, 

голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф. 

 02.08.2021 «Гаряча» телефонна лінія. (10.00-11.00), 

райдержадміністрація,  

голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф. 

 03.08.2021 Особистий прийом громадян. (08.00-12.00), 

райдержадміністрація,  

голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф. 

 04.08.2021 Особистий прийом громадян. (08.00-12.00),  заступник 

голови районної державної 

адміністрації,  

Паламарчук В.А. 

 До 05.08.2021 Завантаження відомостей 

періодичного поновлення  наданих 

суб’єктами подання відомостей 

Райдержадміністрація,  

начальник відділу 

Державного реєстру 

виборців Литвинюк О.В.  

 05.08.2021 Особистий прийом громадян. (08.00-12.00), 

райдержадміністрація,  

mailto:zagal@sheprda.gov.ua


перший заступник голови  

районної державної 

адміністрації    

Мельник О.В. 

 06.08.2021 Особистий прийом громадян. (08.00-12.00), 

райдержадміністрація, 

керівник апарату 

Лінник Н.М. 

 09.08.2021 «Гаряча» телефонна лінія. (10.00-11.00), 

райдержадміністрація, 

перший заступник голови 

районної державної 

адміністрації,    

Мельник О.В. 

 10.08.2021 Особистий прийом громадян. (08.00-12.00), 

райдержадміністрація,  

голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф. 

 11.08.2021 Особистий прийом громадян. (08.00-12.00),   

райдержадміністрація,   

заступник голови районної 

державної адміністрації,  

Паламарчук В.А. 

 12.08.2021 Особистий прийом громадян. (08.00-12.00), 

райдержадміністрація,  

перший заступник голови  

районної державної 

адміністрації    

Мельник О.В. 

 12.08.2021 Засідання експертної комісії щодо 

розгляду методичних та практичних 

питань, пов’язаних з проведенням 

експертизи цінності документів. 

(10.00), 

райдержадміністрація, 

начальник архівного 

відділу адміністрації 

Караван Л.В. 

 13.08.2021 Особистий прийом громадян. (08.00-12.00), 

райдержадміністрація, 

керівник апарату 

Лінник Н.М. 

 16.08.2021 Апаратна нарада у районній 

державній адміністрації. 

 

 

(8.00), 

райдержадміністрація, 

голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф. 

 16.08.2021 «Гаряча» телефонна лінія. (10.00-11.00),   

райдержадміністрація, 

заступник голови районної 

державної адміністрації,  

Паламарчук В.А. 

 17.08.2021 Особистий прийом громадян. (08.00-12.00), 

райдержадміністрація,  

голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф. 

 18.08.2021 Особистий прийом громадян. (08.00-12.00),   

райдержадміністрація, 

заступник голови районної 



державної адміністрації,  

Паламарчук В.А. 

 19.08.2021 Особистий прийом громадян. (08.00-12.00), 

райдержадміністрація,  

перший заступник голови  

районної державної 

адміністрації    

Мельник О.В. 

 20.08.2021 Особистий прийом громадян. (10.00-11.00), 

райдержадміністрація, 

керівник апарату 

Лінник Н.М. 

 23.08.2021 «Гаряча» телефонна лінія  (10.00-11.00), 

райдержадміністрація, 

керівник апарату 

Лінник Н.М. 

  Участь у засіданні колегії 

облдержадміністрації. 

  

 

м. Хмельницький, Будинок 

рад, голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф.  

 23-24.08.2021 Урочисті заходи до Дня прапора 

України та з нагоди 30-ї річниці 

незалежності України. 

Територіальні  

громади району 

 До 25.08.2021 Перевіряння наявності документів 

відповідно  до Програми здійснення 

контролю за наявністю, станом і 

рухом документів НАФ у 

Хмельницькій області на 2020-2024 

роки, Ф.№136 Клембівський 

цукровий завод с.Клубівка 

Ізяславського району Хмельницької 

області 

 

(10.00), 

райдержадміністрація, 

начальник архівного 

відділу адміністрації 

Караван Л.В. 

 До 25.08.2021 Опрацювання відомостей 

періодичного поновлення 

персональних даних Державного 

реєстру виборців 

Райдержадміністрація,  

начальник відділу 

Державного реєстру 

виборців Литвинюк О.В. 

 26.08.2021 Засідання колегії районної державної 

адміністрації: 

— Про стан виконання завдань по 

підготовці житлово-комунального 

господарства району та соціальної 

сфери до роботи в зимовий період 

2021/2022 року; 

— Про стан підготовки закладів 

освіти Шепетівського району до 

2021/2022 навчального року. 

 

(10.00) 

райдержадміністрація, 

голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф. 

 25.08.2021 Особистий прийом громадян. (08.00-12.00) 

райдержадміністрація, 

заступник голови районної 

державної адміністрації,  

Паламарчук В.А. 



 26.08.2021 «Гаряча» телефонна лінія (10.00-11.00), 

райдержадміністрація, 

керівник апарату 

адміністрації Лінник Н.М. 

 26.08.2021 Особистий прийом громадян. (08.00-12.00), 

райдержадміністрація,  

перший заступник голови  

районної державної 

адміністрації    

Мельник О.В. 

 27.08.2021 Особистий прийом громадян. (08.00-12.00), 

райдержадміністрація, 

керівник апарату 

Лінник Н.М. 

 30.08.2021 Засідання комісії з питань захисту 

прав дитини. 

(10.00),  голова 

райдержадміністрація,   

адміністрації   

Катеренчук А.Ф. 

 31.08.2021 Особистий прийом громадян. (08.00-12.00), 

райдержадміністрація,  

голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф. 

 Щоденно Забезпечення надання суб’єктам 

звернень вичерпної інформації та 

консультацій щодо вимог та порядку 

надання адміністративних послуг, у 

т.ч. в телефонному режимі. 

Адміністратор відділу 

цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і 

цифровізації та організації 

діяльності центру надання 

адміністративних послуг 

адміністрації 

Поліщук Ю. В. 

 Щоденно Прийняття та забезпечення реєстрації 

звернень громадян та юридичних осіб 

щодо надання адміністративних 

послуг, забезпечення суб’єктів 

звернень бланками заяв/клопотань, 

надання допомоги при їх заповненні; 

Адміністратор відділу 

цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і 

цифровізації та організації 

діяльності центру надання 

адміністративних послуг 

адміністрації 

Поліщук Ю. В. 

 Щоденно Забезпечення видачі заявникам 

результатів надання адміністративних 

послуг (у тому числі рішення про 

відмову в задоволенні заяви суб’єкта 

звернення), повідомлення про 

можливість отримання 

адміністративних послуг, 

оформлених суб’єктами надання 

адміністративних послуг) для 

направлення через засоби поштового 

зв’язку зазначених документів 

суб’єктам звернень; 

Адміністратор відділу 

цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і 

цифровізації та організації 

діяльності центру надання 

адміністративних послуг 

адміністрації 

Поліщук Ю. В. 

 В разі 

потреби  

Засідання комісії ТЕБ та НС Райдержадміністрація, 

Головний спеціаліст 

сектору  з питань 

оборонної роботи, 



 

 

 

 

 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами  

 В разі 

потреби 

Засідання комісії з питань 

призначення населенню житлових 

субсидій, пільг та про призначення 

(відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам. 

Райдержадміністрація,  

начальник управління 

соціального захисту 

населення Танасієнко Л.П. 

 В разі 

потреби 

Підготовка матеріалів та участь в 

спільному засіданні комісії з питань 

погашення заборгованості із 

заробітної плати, пенсії, інших 

соціальних виплат та робочої групи з 

питань легалізації виплати заробітної 

плати і зайнятості населення. 

Райдержадміністрація,  

начальник управління 

соціального захисту 

населення Танасієнко Л.П. 

 В разі 

потреби 

Засідання опікунської ради.  Райдержадміністрація,  

начальник управління 

соціального захисту 

населення Танасієнко Л.П. 

 Постійно Моніторинг захворюваності на 

СOVID-19 серед дітей та дорослого 

населення району 

Заклади освіти району, 

начальник управління 

освіти, охорони здоров’я, 

культури, спорту 

Грабельнікова Н.М. 

 Упродовж 

місяця 

Підготовка питання для розгляду 

колегії райдержадміністрації про 

готовність закладів загальної 

середньої освіти  району до нового 

2021/2022 навчального року  та 

опалювального сезону. 

Начальник управління 

освіти, охорони здоров’я, 

культури, спорту 

Грабельнікова Н.М. 

 Упродовж 

місяця 

Участь у Всеукраїнському культурно 

– освітньому марафоні «Наша 

незалежність» 

Начальник управління 

освіти, охорони здоров’я, 

культури, спорту 

Грабельнікова Н.М. 

 Постійно Розгляд звернень, скарг та надання 

консультацій керівникам, 

спеціалістам господарств, фермерам, 

приватним підприємцям та 

власникам  особистих господарств 

населення. 

Фермерські господарства 

району, головний 

спеціаліст  з питань 

агропромислового 

розвитку Лопоцюк В.П. 

 Протягом 

місяця 

Забезпечення візуального та 

автоматизованого контролю повноти 

та коректності персональних даних 

Державного реєстру виборців   

Райдержадміністрація,  

начальник відділу 

Державного реєстру 

виборців Литвинюк О.В. 

 Протягом 

місяця 

Робота в геоінформаційній 

підсистемі АІТС ―Державний реєстр 

виборців‖ 

Райдержадміністрація,  

начальник відділу 

Державного реєстру 

виборців Литвинюк О.В. 



 

Перший заступник голови адміністрації      Олександр МЕЛЬНИК 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
вул. Героїв Небесної Сотні, 47, м.Шепетівка, 30400, 

тел../факс  4-03-17, E-mail: zagal@sheprda.gov.ua . Код ЄДРПОУ 21325769 
 

 

25.08.2021 № 9/01-35-1035/2021 

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

 

Хмельницька обласна 

державна адміністрація 

Організаційний відділ  

апарату обласної 

державної адміністрації 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про основні заходи відділів  

апарату Шепетівської райдержадміністрації та її структурних  

підрозділів, заплановані на вересень 2021 року 

 
№ 

з/п 

Дата Заплановані заходи 

на наступний місяць 

 

Час і місце 

проведення заходу 

 До 01.08.2021 Поновлення та аналіз банку даних 

різних категорій дітей та сімей, що 

проживають на території району 

Райдержадміністрація, 

начальник служби у 

справах дітей 

адміністрації Богуш Ю.С. 

 01.09.2021 День знань в закладах загальної 

середньої  освіти   

 

заклади освіти  району 

 До 05.09.2021 Завантаження відомостей 

періодичного поновлення  наданих 

суб’єктами подання відомостей 

Райдержадміністрація,  

начальник відділу 

Державного реєстру 

виборців Литвинюк О.В.  

 06.09.2021 Апаратна нарада у районній 

державній адміністрації. 

 

 

(8.00), 

райдержадміністрація, 

голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф. 

 06.09.2021 «Гаряча» телефонна лінія. (10.00-11.00), 

райдержадміністрація, 

перший заступник голови 

районної державної 

адміністрації,    

Мельник О.В. 

 11.09.2021 Заходи з відзначення Дня фізичної 

культури та спорту 

Територіальні громади 

 13.09.2021 «Гаряча» телефонна лінія. (10.00-11.00),   

райдержадміністрація, 

mailto:zagal@sheprda.gov.ua


заступник голови районної 

державної адміністрації,  

Паламарчук В.А. 

 18.09.2021 Участь в обласному  фізкультурно-

спортивному святі « Жнива-21» серед 

сільських і селищних рад, об’єднаних 

територіальних громад, збірних 

команд районів  Хмельницької 

області 

Територіальні громади 

 20.09.2021 Апаратна нарада у районній 

державній адміністрації. 

 

 

(8.00), 

райдержадміністрація, 

голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф. 

 До 25.09.2021 Опрацювання відомостей 

періодичного поновлення 

персональних даних Державного 

реєстру виборців 

Райдержадміністрація,  

начальник відділу 

Державного реєстру 

виборців Литвинюк О.В. 

 28.09.2021 Участь у засіданні колегії 

облдержадміністрації. 

  

 

Голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф.  

 30.09.2021 Засідання колегії районної державної 

адміністрації: 

 

(10.00) 

райдержадміністрація, 

голова адміністрації  

Катеренчук А.Ф. 

 30.09.2021 Відзначення Всесвітнього   

дня бібліотек  

 

Територіальні громади 

 Щоденно Забезпечення надання суб’єктам 

звернень вичерпної інформації та 

консультацій щодо вимог та порядку 

надання адміністративних послуг, у 

т.ч. в телефонному режимі. 

Адміністратор відділу 

цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і 

цифровізації та організації 

діяльності центру надання 

адміністративних послуг 

адміністрації 

Поліщук Ю. В. 

 Щоденно Прийняття та забезпечення реєстрації 

звернень громадян та юридичних осіб 

щодо надання адміністративних 

послуг, забезпечення суб’єктів 

звернень бланками заяв/клопотань, 

надання допомоги при їх заповненні; 

Адміністратор відділу 

цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і 

цифровізації та організації 

діяльності центру надання 

адміністративних послуг 

адміністрації 

Поліщук Ю. В. 

 Щоденно Забезпечення видачі заявникам 

результатів надання адміністративних 

послуг (у тому числі рішення про 

відмову в задоволенні заяви суб’єкта 

звернення), повідомлення про 

можливість отримання 

адміністративних послуг, оформлених 

суб’єктами надання адміністративних 

послуг) для направлення через засоби 

Адміністратор відділу 

цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і 

цифровізації та організації 

діяльності центру надання 

адміністративних послуг 

адміністрації 

Поліщук Ю. В. 



поштового зв’язку зазначених 

документів суб’єктам звернень; 

 В разі 

потреби  

Засідання комісії ТЕБ та НС Райдержадміністрація, 

Головний спеціаліст 

сектору  з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами  

 В разі 

потреби 

Засідання комісії з питань 

призначення населенню житлових 

субсидій, пільг та про призначення 

(відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам. 

Райдержадміністрація,  

начальник управління 

соціального захисту 

населення Танасієнко Л.П. 

 В разі 

потреби 

Підготовка матеріалів та участь в 

спільному засіданні комісії з питань 

погашення заборгованості із 

заробітної плати, пенсії, інших 

соціальних виплат та робочої групи з 

питань легалізації виплати заробітної 

плати і зайнятості населення. 

Райдержадміністрація,  

начальник управління 

соціального захисту 

населення Танасієнко Л.П. 

 В разі 

потреби 

Засідання опікунської ради.  Райдержадміністрація,  

начальник управління 

соціального захисту 

населення Танасієнко Л.П. 

 Постійно Моніторинг захворюваності на 

СOVID-19 серед дітей та дорослого 

населення району 

Заклади освіти району, 

начальник управління 

освіти, охорони здоров’я, 

культури, спорту 

Грабельнікова Н.М. 

 Упродовж 

місяця 

Підготовка питання для розгляду 

колегії райдержадміністрації про 

готовність закладів загальної 

середньої освіти  району до нового 

2021/2022 навчального року  та 

опалювального сезону. 

Начальник управління 

освіти, охорони здоров’я, 

культури, спорту 

Грабельнікова Н.М. 

 Упродовж 

місяця 

Участь у Всеукраїнському культурно 

– освітньому марафоні «Наша 

незалежність» 

Начальник управління 

освіти, охорони здоров’я, 

культури, спорту 

Грабельнікова Н.М. 

 Постійно Розгляд звернень, скарг та надання 

консультацій керівникам, 

спеціалістам господарств, фермерам, 

приватним підприємцям та власникам  

особистих господарств населення. 

Фермерські господарства 

району, головний 

спеціаліст  з питань 

агропромислового 

розвитку Лопоцюк В.П. 

 Протягом 

місяця 

Забезпечення візуального та 

автоматизованого контролю повноти 

та коректності персональних даних 

Державного реєстру виборців   

Райдержадміністрація,  

начальник відділу 

Державного реєстру 

виборців Литвинюк О.В. 

 Протягом 

місяця 

Робота в геоінформаційній підсистемі 

АІТС “Державний реєстр виборців” 

Райдержадміністрація,  

начальник відділу 

Державного реєстру 

виборців Литвинюк О.В. 



 

Керівник апарату адміністрації                 Наталія ЛІННИК 



 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
вул. Героїв Небесної Сотні, 47, м.Шепетівка, 30400, 

тел../факс  4-03-17, E-mail: zagal@sheprda.gov.ua . Код ЄДРПОУ 21325769 
 

 

27.09.2021 № 5/01-35-1184/2021 

На № 70,98/08-13-4526/2021 від 20.07.2021 

 

Хмельницька обласна 

державна адміністрація 

Організаційний відділ  

апарату обласної 

державної адміністрації 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про основні заходи  

Шепетівської райдержадміністрації та  

органів місцевого самоврядування Шепетівського району, 

 заплановані на жовтень 2021 року 

 

№ 

з/п 

Дата Заплановані заходи 

на наступний місяць 

 

Час і місце 

проведення заходу 

 

Шепетівська райдержадміністрація 

1. 28 жовтня Засідання колегії районної державної 

адміністрації: 

1.Про стан та перспективи розвитку 

промисловості та агропромислового 

комплексу Шепетівського району 

2. Про стан освоєння коштів 

державного бюджету, передбачених 

на реалізацію інвестиційних проєктів 

соціально-економічного розвитку 

регіонів та виконання Програми 

Президента України “Велике 

будівництво” у Шепетівському 

районі 

(10.00) 

райдержадміністрація  

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

2. 01 жовтня Засідання тринадцятої сесії 

Нетішинської міської ради                            

VІІІ скликання 

(10.00) 

Сесійна зала адмінбудівлі 

виконавчого комітету 

міської ради 

3. 07 жовтня Засідання виконавчого комітету 

міської ради 

(14.00) 

Кабінет міського голови 
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Керівник апарату адміністрації            Наталія ЛІННИК 

4. 28 жовтня Засідання виконавчого комітету 

міської ради 

(14.00) 

Кабінет міського голови 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ 

5. 21 жовтня Засідання виконавчого комітету. (14.00) 

Мала зала засідань 

міськвиконкому 

6. 28 жовтня Засідання чергової сесії Шепетівської 

міської ради VІІI скликання. 

(10.00) 

Велика зала засідань 

міськвиконкому 

 

Понінківська селищна рада 

7. 02 жовтня День Громади  

 

Крупецька сільська рада 

8. 

 

02 жовтня День громади  

9. 05 жовтня Засідання сесії Крупецької сільської 

ради  

 

10. 25 жовтня Засідання виконавчого комітету 

Крупецької сільської ради 

 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЛАВУТСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ 

11. 21 жовтня Засідання виконавчого комітету 

Славутської міської ради 

Будинок рад 

12. 29 жовтня Засідання сесії Славутської міської  

ради 

Будинок Рад 

 

Виконавчий комітет Ізяславської  міської ради 

13. 
12 жовтня  

Засідання виконавчого комітету 

Ізяславської міської ради  Зал засідань міської ради  

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОЛОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

14. 13 жовтня чергова сесія Полонської міської ради 

(земельна) 

 

https://izyaslav-miskrada.gov.ua/
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