
 

 

УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

Про план роботи районної 

державної адміністрації на 2022 рік 

 

На підставі статей 6, 41, 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 2022 рік 

(додається). 

 

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

на першого заступника, заступника голови адміністрації, керівника апарату 

адміністрації, загальний відділ апарату районної державної адміністрації. 

 
 

 

 

 

 

 

Голова адміністрації       Анатолій КАТЕРЕНЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  _______________               Шепетівка              № _______________   

 

21.12.2021 313/2021-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження голови районної 

державної адміністрації  

21.12.2021 № 313/2021-р 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

районної державної адміністрації на 2022 рік 
 

Зміст заходу 

Обґрунтування 

необхідності здійснення 

заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 2 3 4 

І. Питання для внесення на розгляд сесій районної ради 

Звіт про виконання 

районного бюджету за 2021 

рік 

На виконання пункту 4 

статті 80 

Бюджетного кодексу 

України 

І квартал Сорока Л.П., 

начальник 

управління 

фінансів, 

економіки та 

забезпечення 

взаємодії з 

органами 

місцевого 

самоврядуванняад

міністрації 

Про внесення змін до 

районного бюджету на 2022 

рік 

На виконання закону «Про 

Державний бюджет 

України на 2020 рік», 

ст.23 і ст.78  Бюджетного 

кодексу України, статті 43 

Закону України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні» 

І квартал Сорока Л.П., 

начальник 

управління 

фінансів, 

економіки та 

забезпечення 

взаємодії з 

органами 

місцевого 

самоврядуванняад

міністрації 

Про програму розвитку 

архівної справи у 2022-2025 

роках у Шепетівському 

районі 

Створення належних умов 

для зберігання, 

збільшення і 

використання документів 

НАФ 

І квартал Караван Л.В. 

начальник 

архівного відділу 



 

Звіт про виконання 

районного бюджету за І 

квартал 2022 року 

На виконання пункту 4 

статті 80 

Бюджетного кодексу 

України 

ІІ квартал Сорока Л.П., 

начальник 

управління 

фінансів, 

економіки та 

забезпечення 

взаємодії з 

органами 

місцевого 

самоврядуванняад

міністрації 

Про внесення змін до 

районного бюджету на 2022 

рік 

На виконання закону «Про 

Державний бюджет 

України на 2021 рік» і 

ст.23 та ст.78  Бюджетного 

кодексу України, статті 43 

Закону України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні» 

ІІ квартал Сорока Л.П., 

начальник 

управління 

фінансів, 

економіки та 

забезпечення 

взаємодії з 

органами 

місцевого 

самоврядування 

адміністрації 

Звіт про виконання 

районного бюджету за І 

півріччя 2022 року 

На виконання пункту 4 

статті 80 

Бюджетного кодексу 

України 

ІІІ 

квартал 

Сорока Л.П., 

начальник 

управління 

фінансів, 

економіки та 

забезпечення 

взаємодії з 

органами 

місцевого 

самоврядуванняад

міністрації 

Про внесення змін до 

районного бюджету на 2022 

рік 

На виконання закону «Про 

Державний бюджет 

України на 2021 рік» і 

ст.23 та ст.78  Бюджетного 

кодексу України, статті 43 

Закону України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні» 

ІІІ 

квартал 

Сорока Л.П., 

начальник 

управління 

фінансів, 

економіки та 

забезпечення 

взаємодії з 

органами 

місцевого 

самоврядуванняад

міністрації 



 

Звіт про виконання 

районного бюджету за 9 

місяців 2022 року 

На виконання пункту 4 

статті 80 

Бюджетного кодексу 

України 

ІV 

квартал 

Сорока Л.П., 

начальник 

управління 

фінансів, 

економіки та 

забезпечення 

взаємодії з 

органами 

місцевого 

самоврядуванняад

міністрації 

Про внесення змін до 

районного бюджету на 2022 

рік 

На виконання закону «Про 

Державний бюджет 

України на 2021 рік» і 

ст.23 та ст.78  Бюджетного 

кодексу України, статті 43 

Закону України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні» 

ІV 

квартал 

Сорока Л.П., 

начальник 

управління 

фінансів, 

економіки та 

забезпечення 

взаємодії з 

органами 

місцевого 

самоврядуванняад

міністрації 

Про районний бюджет на 

2023 рік 

На виконання закону «Про 

Державний бюджет 

України на 2022 рік» і 

ст.76 та ст.77  Бюджетного 

кодексу України, статті 43 

Закону України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні» 

ІV 

квартал 

Сорока Л.П., 

начальник 

управління 

фінансів, 

економіки та 

забезпечення 

взаємодії з 

органами 

місцевого 

самоврядуванняад

міністрації 

ІІ. Питання для внесення на розгляд засідань колегії районної державної адміністрації: 

І квартал 

Про стан будівництва, 

ремонту, утримання доріг 

загального користування 

державного та місцевого 

значення на території 

Шепетівського району у 

2021 році 

 

З метою аналізу стану 

галузі дорожнього 

господарства району 

січень 

(27) 
Єрмола О.В., 

начальник 

відділу житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування, 

архітектури, 

інфраструктури, 

енергетики та 

захисту довкілля 

адміністрації 

Про стан освоєння у 2021 

році коштів державного 

бюджету, передбачених на 

З метою контролю за 

ефективністю 

використаних коштів 

січень 

(27) 
Єрмола О.В., 

начальник 

відділу житлово-



 

реалізацію інвестиційних 

проектів соціально-

економічного розвитку 

Шепетівського району 

комунального 

господарства, 

містобудування, 

архітектури, 

інфраструктури, 

енергетики та 

захисту довкілля 

адміністрації 

Про стан використання 

районного бюджету за 2021 

рік 

З метою аналізу 

виконання ст.78  

Бюджетного кодексу 

України, ЗУ «Про 

Державний бюджет 

України на 2022 рік». 

лютий 

(24) 
Сорока Л.П., 

начальник 

управління 

фінансів, 

економіки та 

забезпечення 

взаємодії з 

органами 

місцевого 

самоврядування 

адміністрації 

Про підсумки роботи 

місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого 

самоврядування області з 

розгляду звернень громадян 

у 2021 році та першочергові 

заходи щодо забезпечення 

реалізації громадянами 

конституційного права на 

звернення у 2022 році 

З метою аналізу роботи 

органів місцевої влади з 

розгляду звернень 

громадян у 2021 році та 

визначення основних 

заходів щодо підвищення 

ефективності цієї роботи 

у 2022 році. 

лютий 

(24) 
Козачук О.В., 

т.в.о. начальника 

загального 

відділу апарату 

адміністрації 

Про стан виконавської 

дисципліни в районній 

державній адміністрації у 

2021 році. 

З метою виконання 

доручення Прем’єр 

Міністра України від 

02.07.2010 №40056/0/0-10 

лютий 

(24) 
Лінник Н.М., 

керівник апарату 

адміністрації 

Про реформу системи 

шкільного харчування 

  

З метою своєчасного 

запровадження реформи 

здорового харчування  

березень 

(24) 

Кравчук О.М., 

начальник 

відділу освіти, 

охорони 

здоров’я, 

культури, спорту 

Про план роботи районної 

державної адміністрації на ІІ 

квартал 2022 року. 

 березень 

(24) 

Лінник Н.М., 

керівник апарату 

адміністрації 

ІІ квартал 

Про підсумки проведення 

опалювального періоду 

осінньо-зимового сезону 

2021-2022 років 

З метою аналізу 

проходження 

опалювального періоду 

осінньо-зимового сезону 

2021-2022 років 

травень 

(26) 

Єрмола О.В., 

начальник 

відділу житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування, 



 

архітектури, 

інфраструктури, 

енергетики та 

захисту довкілля 

адміністрації 

Про план роботи районної 

державної адміністрації на 

ІІІ квартал 2022 року 

З метою виконання вимог 

розділу ІІІ Регламенту 

районної державної 

адміністрації, 

колективного обговорення 

та узгодження основних 

напрямків діяльності 

адміністрації. 

червень 

(30) 

Лінник Н.М., 

керівник апарату 

адміністрації 

Про охорону культурної 

спадщини у Шепетівському 

районі 

З метою вивчення стану 

пам’яток на території 

району 

червень 

(30) 

Кравчук О.М., 

начальник 

відділу освіти, 

охорони 

здоров’я, 

культури, спорту 

ІІІ квартал 

Про стан підготовки закладів 

освіти Шепетівського 

району до 2022/2023 

навчального року 

З метою проведення 

аналізу стану підготовки 

матеріально-технічної 

бази закладів освіти до 

нового навчального року 

серпень 

(25) 

Кравчук О.М., 

начальник 

відділу освіти, 

охорони 

здоров’я, 

культури, спорту 

Про стан використання 

районного бюджету за І 

півріччя 2022 року 

З метою аналізу 

виконання ст.78 

Бюджетного кодексу 

України, ЗУ «Про 

Державний бюджет 

України  на 2022 рік» 

серпень 

(25) 

Сорока Л.П. 

начальник 

управління 

фінансів, 

економіки та 

забезпечення 

взаємодії з 

органами 

місцевого 

самоврядування 

адміністрації 

Про стан виконання завдань 

по підготовці житлово-

комунального господарства 

району та соціальної сфери 

до роботи в зимовий період 

2022/2023 року 

З метою усунення 

недоліків та належної 

підготовки підприємств 

галузі до роботи в 

осінньо-зимовий період 

2022/2023 року  

вересень 

(29) 

Єрмола О.В., 

начальник 

відділу житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування, 

архітектури, 

інфраструктури, 

енергетики та 

захисту довкілля 

адміністрації 

Про план роботи районної 

державної адміністрації на 

ІV квартал 2022 року 

З метою виконання вимог 

розділу ІІІ Регламенту 

районної державної 

вересень 

(29) 

Лінник Н.М., 

керівник апарату 

адміністрації 



 

адміністрації, 

колективного обговорення 

та узгодження основних 

напрямків діяльності 

адміністрації 

ІV квартал 

Про надання якісних 

медичних послуг 

комунальними 

некомерційними 

підприємствами «Центрами 

первинної медико-санітарної 

допомоги» та 

багатопрофільних лікарень  

З метою аналізу 

дотримання медичними 

закладами чинного 

законодавства  

жовтень 

(27) 

Кравчук О.М., 

начальник 

відділу освіти, 

охорони 

здоров’я, 

культури, спорту 

Про стан погашення 

заборгованості, підвищення 

рівня заробітної плати та 

легалізації трудових 

відносин в районі 

З метою аналізу 

проведення роботи з 

питань погашення 

заборгованості із 

заробітної плати, 

підвищення її рівня та 

легалізації трудових 

відносин 

листопад 

(24) 

Сорока Л.П., 

начальник 

управління 

фінансів, 

економіки та 

забезпечення 

взаємодії з 

органами 

місцевого 

самоврядування 

адміністрації 

Про районний бюджет на 

2023 рік 

На виконання закону «Про 

Державний бюджет 

України на 2022 рік» і 

ст.77 Бюджетного кодексу 

України 

грудень Сорока Л.П., 

начальник 

управління 

фінансів, 

економіки та 

забезпечення 

взаємодії з 

органами 

місцевого 

самоврядування 

адміністрації 

Про план роботи районної 

державної адміністрації на І 

квартал 2023 року 

З метою виконання вимог 

розділу ІІІ Регламенту 

районної державної 

адміністрації, 

колективного обговорення 

та узгодження основних 

напрямків діяльності 

адміністрації 

грудень 

(29) 

Лінник Н.М., 

керівник апарату 

адміністрації 

ІІІ. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування: 

Участь заступників голови, 

керівників структурних 

підрозділів 

райдержадміністрації у 

роботі сесій, депутатських 

На виконання законів 

України «Про місцеві 

державні адміністрації», 

«Про місцеве 

самоврядування в 

Протягом 

року 

Заступник 

голови 

адміністрації, 

начальники 

управлянь та 

відділів 



 

комісій районної ради Україні» адміністрації 

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 

року 

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 

року 

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 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний 

відділ апарату  

адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Питання для вивчення з наступним інформуванням по них в 

оперативному порядку голови та заступників голови адміністрації 

Визначаються квартальними планами роботи  районної державної 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, 

визначається квартальними 

планами роботи районної 

державної адміністрації. 

Необхідність здійснення 

постійного контролю за 

виконанням зазначених 

нормативно-правових 

актів. 

 

Протягом 

року 

Начальники 

управлінь та 

відділів 

адміністрації, 

керівники 

районних 

служб 

 

 

 

 

 

 

 



 

VІ. Надання методичної і практичної допомоги виконкомам селищної, 

сільських рад, керівникам та спеціалістам агроформувань, підприємств, 

установ, організацій 

Заходи щодо надання методичної і 

практичної допомоги виконавчим 

комітетам селищної, сільських рад 

визначаються квартальними 

планами роботи районної 

державної адміністрації 

З метою удосконалення 

роботи управлінь, 

відділів та інших 

структурних підрозділів 

РДА 

Протягом 

року 

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: 

Визначається квартальними планами роботи райдержадміністрації. 

7.2. Засідання колегій структурних підрозділів райдержадміністрації, комісій, 

координаційних комітетів, робочих груп, інших дорадчих органів: 

Визначається квартальними планами роботи райдержадміністрації. 

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

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

брифінги тощо): визначаються квартальними планами роботи райдержадміністрації. 

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                    Наталія ЛІННИК  

 

 

 

 

 

 

 


