
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 

“_____”___________20___ року            м. Шепетівка                           № ________ 

 

 

 

 

Про діяльність громадських  

об’єднань  міста Шепетівки  

у 2018 році 

 

 

З метою інформування про  діяльність громадських об’єднань міста Шепетівки, 

керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію «Про діяльність громадських об’єднань міста Шепетівки у 2018 

році» взяти до відома (додається). 

2. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю в подальшому 

сприяти діяльності громадських об’єднань міста Шепетівки, участі представників 

інститутів громадянського суспільства міста у проведенні консультацій з громадськістю. 

3. Рішення «Про діяльність громадських об’єднань міста Шепетівки у 2017 році» 

зняти з контролю. 

 

 

 

Міський голова          М.Полодюк 
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Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від _____ _______ 2019 р. № ______ 

 

Інформація 

про діяльність громадських об’єднань міста Шепетівки у 2018 році 

 

Правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, 

гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, 

діяльності та припинення діяльності громадських об'єднань визначає Закон України «Про 

громадські об’єднання». Відповідно до ст. 12 зазначеного Закону реєстрація громадського 

об'єднання здійснюється органами виконавчої влади, на які відповідно до законодавства 

покладені повноваження з питань реєстрації громадських об'єднань, тобто головне 

територіальне управління юстиції у Хмельницькій області. Станом на 1 червня 2019 року 

у Шепетівці  зареєстровано 100 громадських об’єднань.   

Протягом 2018 року за даними єдиного реєстру об’єднань громадян у стані 

припинення перебувають громадські організації: Шепетівська міська організація 

Всеукраїнської громадської організації «Захист дітей війни» та Шепетівська міська 

молодіжна громадська організація «Товариство шанувальників іноземних мов» (ШММГО 

«ТОВАРИСТВО ШАНУВАЛЬНИКІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ»). 

У 2018 році головним територіальним управлінням юстиції у Хмельницькій області 

на теренах міста зареєстровано громадські організації: «Шепетівська спілка захисту прав 

дітей та молоді з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та інших 

особливостей розвитку «Діти сонця», «Федерація футболу Шепетівського району та 

об'єднаних територіальних громад», «Шепетівські рибалки», «Шепетівська міська 

федерація боксу». 

Серед активних громадських організацій у місті є: Шепетівська міська рада 

організації ветеранів України, Шепетівська спілка ветеранів Афганістану, Територіальна 

організація Українського товариства сліпих (УТОС), Шепетівське товариство реабілітації 

інвалідів «Світанок», Шепетівське міське товариство політичних в’язнів, репресованих та 

членів їх сімей,  Шепетівська спілка захисту прав дітей та молоді з інвалідністю внаслідок 

інтелектуальних порушень та інших особливостей розвитку «Діти сонця», Окрема творча 

група 23, Федерація шахів міста Шепетівка та інші. 

З метою захисту прав та інтересів ветеранів війни та праці на теренах Шепетівки 

діє Шепетівська міська рада організації ветеранів України. Традиційно керівництво та 

члени організації беруть участь у загальнодержавних та міських святах, проводять 

організаційні заходи з їх відзначення. Також члени міської ради організації ветеранів 

організовують збір допомоги ветеранам від спонсорів, проводять заходи з активізації 

волонтерського руху серед ветеранів та школярів, обстежують умови життя ветеранів 

війни і праці, членів сімей загиблих  воїнів та вдів, сприяють організації соціального 

захисту відповідної категорії громадян. 

У лютому 2018 року членами організації спільно з міською радою була проведена 

естафета пам’яті визнання нацистів з Шепетівки. 9 травня з нагоди Дня Перемоги у Другій 

світовій війні міський голова Михайло Полодюк спільно із головою міської ради 

організації ветеранів України Олегом Герасименко привітали 37 учасників бойових дій 

Другої світової війни зі святом і вручили одноразову грошову допомогу. Також, у 2018 

році аматорський хор «Ветеран» взяв участь у огляді аматорських хорів Хмельницької 

області з нагоди Дня незалежності України. 22 вересня посадовці міської ради та голова 

громадської організації привітали 4-х партизанів та підпільників з Днем партизанської 

слави, у жовтні цього ж року привітали ветеранів із Днем людей похилого віку, що 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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перебувають у денному відділенні територіального центру управління праці Шепетівської 

міської ради. 

Шепетівська спілка ветеранів Афганістану створена в 1991 році, як  самостійна 

юридична особа, незалежна від будь-яких партій і рухів, об’єднує в своїх рядах воїнів-

інтернаціоналістів, які з честю виконали свій військовий та  інтернаціональний обов’язок 

на території Афганістану та інших країн світу.  

Шепетівська спілка ветеранів Афганістану, виконуючи свої статутні завдання, 

працює в напрямку всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних інтересів 

ветеранів війни, воїнів – інтернаціоналістів, надає  допомогу членам організації щодо 

реалізації їх прав  передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» щодо соціального, медичного, санітарно-курортного, житлового, 

транспортного забезпечення, залучає спонсорів для надання фінансової, моральної та 

матеріальної  підтримки воїнам-інтернаціоналістам, сім’ям померлих, проводить роботу 

серед учнів шкіл,  студентів, жителів міста з духовного та патріотичного виховання, 

співпрацює з військовим комісаріатом, бере участь у виховних заходах по підготовці  

допризовників для служби в лавах Збройних Сил України, разом з органами місцевої 

влади, підприємствами та організаціями  піклується про належний догляд за місцями 

поховань захисників України, пам’ятників, обелісків, виготовляє та встановлює 

меморіальні дошки, організовує походи та поїздки по місцях бойової слави бере участь у 

заходах з вшанування пам’яті полеглих ветеранів війни у дні державних свят, проводить 

тематичні зустрічі, концертні програми, спрямовані на виховання молоді на прикладах 

героїзму  полеглих воїнів, проводить   спортивно-масову   роботу   серед молоді шляхом 

організації спортивних заходів, турнірів, приурочених вшануванню пам’яті загиблих та  

померлих   учасників   бойових   дій тощо.  

Так, протягом 2018 року членами спілки проведено змагання зі стрільби з 

пневматичної гвинтівки до Дня вигнання нацистів з міста серед навчальних закладів міста 

та району, змагання серед курсантів професійного ліцею до 29-ої річниці виводу військ із 

Афганістану,  проведено спартакіаду допризивної молоді «Юні козаки Поділля» до Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав, змагання зі стрільби з 

пневматичної гвинтівки серед школярів на честь учасників бойових дій в ДРА, регіональні 

змагання по футзалу серед дорослих на честь Героїв Небесної Сотні, проведено 

перехідний кубок з мініфутболу серед команд ветеранів міста та району присвячений 

учасникам бойових дій приурочений 29-ій річниці виводу військ із ДРА, змагання по 

баскетболу серед учнівської молоді міста за перехідний кубок на честь воїна-

інтернаціоналіста Длужневського В.М., змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки 

серед курсантів професійного ліцею до Дня Перемоги у Другій світовій війні, змагання по 

настільному тенісу серед школярів та молоді до Дня Конституції України, змагання по 

військово-спортивному вишколу «Шепіт міста», міжрайонні змагання з любительської 

риболовні серед учасників бойових дій на території інших держав, змагання по міні-

футболу за перехідний кубок на честь полеглого в Афганістані Сергія Зайчука, проведено 

уроки мужності до Дня Захисника України в навчальних закладах міста, змагання з 

військово-прикладних видів спорту серед команд курсантів шкіл міста на честь 

Захисників України та козацької слави, військово-спортивні змагання «Козацькі забави» 

серед студентів технікуму присвячені Збройним Силам України, відкриту першість 

району з баскетболу серед учнів 2005-2006 років народження тощо. 

Відповідно до Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям 

інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2018-2020 роки, на 

виконання статутних завдань  Шепетівській спілці ветеранів Афганістану у 2018 році із 

міського бюджету виділено та профінансовано 16 тис. грн. Зокрема, придбано кубки та 

медалі для нагородження переможців змагань на суму 5700,00 грн., м’ячів – на 5300,00 

грн., спорядження для проведення змагань – на 3000,00 грн., канцтоварів для ведення 

документації – на 2000,00 грн. 
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Громадською організацією «Шепетівська спілка учасників бойових дій в зоні 

АТО» протягом 2018 року були проведені зустрічі з воїнами АТО, які нагороджені 

орденами та медалями з метою патріотичного виховання молоді, організовані заходи 

серед членів організації з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, змагання з різних видів 

спорту. Переможцям змагань спілкою закуплено призи, учасникам спортивних змагань 

канцелярські набори. Також проведено заходи з вшанування пам’яті учасників АТО, які 

загинули, захищаючи Україну. З метою відвідування побратимів члени громадської 

організації відвідали місто Броди Львівської області. 

Відповідно до Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям 

інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2018-2020 роки, на 

виконання статутних завдань Шепетівській спілці учасників бойових дій в зоні АТО у 

2018 році із міського бюджету виділено та профінансовано 10 тис. грн. Зокрема, придбано 

призи для нагородження учасників заходів на суму 3000,00 грн., канцтоварів для ведення 

документації – на 3000,00 грн., квіти – на 2000,00 грн. та 2000,00 грн. використано на 

послуги з автоперевезення для відвідування могил, полеглих воїнів-АТО. 

З 2005 року на теренах Шепетівки зареєстровано Шепетівське міське товариство 

політичних в’язнів, репресованих та членів їх сімей. Метою діяльності об’єднання громадян є 

всебічне сприяння своїм членам у поновленні і перебуванні в повноправному громадському 

статусі. Протягом звітного періоду члени організації брали участь у заходах патріотичного 

спрямування, акціях та мітингах з нагоди вшанування пам’яті жертв політичних репресій,  

жертв голодоморів, Дня Гідності та Свободи, Дня пам’яті та примирення, Дня Конституції 

України, відзначення 111-ї річниці з дня народження Головнокомандувача УПА Романа 

Шухевича, Дня Незалежності, Дня українського козацтва тощо. Члени громадської організації  

опікуються 2 репресованими та членами їх сімей, доглядають за могилами померлих, 

меморіалом Т.Шевченку, воїнів УПА, Героя Небесної Сотні Миколи Дзявульського тощо.  

У 2018 році члени товариства здійснили екскурсійну поїздку в село Гуків 

Чемеровецького району Хмельницької області, де відбулося відзначення 111-ї річниці з дня 

народження Головнокомандувача УПА Романа Шухевича. 

Відповідно до Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям 

інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2018-2020 роки, на 

виконання статутних завдань Шепетівському міському товариству політичних в’язнів, 

репресованих та членів їх сімей із міського бюджету виділено та профінансовано 9 тис. грн. 

Зокрема, придбано вінки, корзини для покладання на суму 2000,00 грн., канцелярські 

товари – на 4000,00 грн. та використано 3000,00 грн. на послуги з автоперевезення для 

відвідування села Гуків Чемеровецького району Хмельницької області. 

Територіальна організація Українського товариства сліпих (УТОС) нараховує на 

обліку близько 250 членів організації, які проживають на території Шепетівського, 

Полонського, Славутського районів, міст Шепетівка, Славута та Нетішин. 

Щорічно у квітні-травні Шепетівська первинна територіальна організація 

Українського товариства сліпих проводить благочинну акцію «Я бачу Вас серцем» з 

нагоди відзначення неділі про сліпого (6-та після Пасхи неділя – неділя про сліпого, коли 

згадується зцілення Господом сліпого від народження). У 2018 році громадська 

організація провела круглий стіл та святковий захід з відзначення 85-річчя створення 

Українського товариства УТОС за участі міського голови Михайла Полодюка.  

У травні 2018 року члени громадської організації УТОСу здійснили паломницьку 

поїздку до міста Почаїв Тернопільської області. 

15 листопада 2018 року в приміщенні міської ради за участі міського голови 

Михайла Полодюка відбувся круглий стіл на тему: «Проблеми соціальної реабілітації осіб 

з інвалідністю по зору та шляхи їх подолання». Основною метою проведення заходу  було  

привернення уваги суспільства до проблем людей із порушенням зору та виховання серед 

людей толерантного ставлення до осіб з особливими потребами.  
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На базі міської організації УТОС діє народний аматорський хоровий колектив 

«Пролісок» (керівник Штогрін М.І.). Учасники художньої самодіяльності здобувають 

перемоги на різноманітних фестивалях, оглядах-конкурсах, що значною мірою сприяє 

підвищенню виконавської майстерності, поповненню репертуару, обміну досвідом з 

іншими творчими колективами і таким чином соціалізації та розвитку членів організації.  

Відповідно до Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям 

інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2018-2020 роки, на 

виконання статутних завдань Шепетівській первинній територіальній організації 

Українського товариства сліпих із міського бюджету виділено та профінансовано 8 тис. 

грн. Зокрема, придбано засобів реабілітації (озвучені наручні годинники) на суму 1500,00 

грн., подарунків – на 980,00 грн., канцтоварів  –  на 820,00 грн. та використано 

автотранспортні послуги до міста Почаїв Тернопільської області на суму 4700,00 грн. 

Шепетівське товариство реабілітації інвалідів «Світанок» є громадською 

організацією інвалідів та діє на засадах добровільності, рівності своїх членів, 

самоуправління, законності і гласності, створене у 2004 році. Організація діє з метою 

сприяння інтеграції людей з інвалідністю у суспільство. Основна мета діяльності: 

соціально-трудова, професійна та медична реабілітація інвалідів, членів товариства 

«Світанок» і захист їх інтересів. 

У 2018 році представники товариства «Світанок» брали активну участь за 

загальноміських заходах, покладанні вінків та квітів з нагоди державних свят, відвідали 

курси Всеукраїнської школи майстерності, провели змагання із шахів та шашок. 

Також для членів організації проведено інформаційні семінари на теми: «Закон 

України «Про енергетичну ефективність будівель», «Закон України «Про комерційний 

облік теплової енергії та водопостачання», «Закон України «Про судоустрій і статус 

суддів»,  «Про Конституційний суд України», лекції: «І оживе добра слава, Слава 

України», «До здоров’я через правильну поставу», «Переваги здорового способу життя», 

«Показники крові розкажуть про стан організму», «Раціональне харчування – запорука 

зміцнення здоров’я», «Календула допомагає позбутися хвороб», «Перша допомога за 

різних захворювань» та інші. 

Відповідно до Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям 

інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2018-2020 роки, на 

виконання статутних завдань Шепетівському товариству реабілітації інвалідів «Світанок» 

із міського бюджету виділено та профінансовано 2 тис. грн. Зокрема, передплачено 

періодичних видань – на 450,00 грн., закуплено канцелярські товари – на 550,00 грн., 

призи для переможців змагань із шахів та шашок, присвячених Міжнародному дню 

інвалідів –  на 700,00 грн., закуплено квіти – на 300,00 грн. 

Однією із новостворених у 2018 році і водночас активних громадських організацій 

є Шепетівська спілка захисту прав дітей та молоді з інвалідністю внаслідок 

інтелектуальних порушень та інших особливостей розвитку «Діти сонця». У березні 2018 

року відбувся благодійний концерт «Жменька доброти», який щороку проводиться з 

нагоди відзначення Міжнародного дня дітей і дорослих з синдромом Дауна. Протягом 

року громадською організацією «Діти сонця» також були проведені семінар-тренінг 

«Відновлення внутрішнього ресурсу» для батьків дітей з інвалідністю, захід присвячений 

новорічно-різдвяним святам «Веселі вечорниці», організовано екскурсію до міста  Рівне. 

Діти – члени організації беруть участь у концертах з нагоди міських свят і за межами 

міста, розвивають свої творчі здібності і соціалізуються. 

Відповідно до Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям 

інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2018-2020 роки, на 

виконання статутних завдань Шепетівській спілці захисту прав дітей та молоді з 

інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та інших особливостей розвитку «Діти 

сонця» із міського бюджету виділено та профінансовано 10 тис. грн. Зокрема, придбано 

подарунки з нагоди Міжнародного дня захисту дітей та Дня людей з інвалідністю на 4600 
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грн., придбано канцелярські товари для ведення документації організації на 1700 грн., 

оплачено послуги з автоперевезення до міста Рівне на 2700 грн. та закуплено спортивний 

інвентар на 1000 грн. 

Щорічно за сприяння міської громадської організації «Федерація шахів міста 

Шепетівка» Шепетівським міським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для 

всіх» у міському шаховому клубі «Дебют» проводяться змагання, турніри із шахів, 

присвячені відзначенню подій, вшануванню пам’ятних дат загальнодержавного та 

місцевого значення. Так, протягом 2018 року у клубі «Дебют» проведений щорічний 

міжрегіональний турнір з швидких шахів до Дня вигнання нацистів з міста Шепетівки та 

присвячений вшануванню пам'яті Героїв Небесної Сотні, турнір з шахів серед учнів 

навчальних закладів міста Шепетівки, 9 травня з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у 

Європі пройшов бліц-турнір з шахів серед любителів, у червні організовані міські 

змагання з швидких шахів присвячені Дню Конституції України, у серпні - з нагоди 27-ої 

річниці Незалежності України та в рамках традиційного шахового фестивалю «Шепетівка-

2018» пройшов відкритий чемпіонат Хмельницької області з швидких шахів, 1 жовтня з 

нагоди Міжнародного дня людей похилого віку пройшов турнір з швидких шахів серед 

ветеранів тощо.   

У Шепетівці зареєстровані і діють 3 громадських організації, які представляють 

об’єднання національних меншин, зокрема це:  Єврейське культурно-освітнє товариство 

«ТИКВА», Шепетівське міське вірменське культурно-просвітницьке товариство 

«Алашкерт» та Шепетівський осередок Спілки поляків України. 

Єврейське культурно-просвітницьке товариство «ТИКВА» щороку проводить 

святкування державних, релігійних та традиційних свят: 9 травня, Хануки з подарунками 

для дітей, Пурім з концертом і частуванням усіх членів громади та багато інших. 

Проводились читання лекцій на історичні теми, на постійній основі працює молодіжний 

клуб, надавалася гуманітарна допомога, проводилась активна співпраця із іншими 

громадськими організаціями тощо.  

Шепетівське міське вірменське культурно-просвітницьке товариство «Алашкерт» 

створене з метою розвитку національно-культурних традицій вірменського народу, 

захисту законних інтересів своїх членів, реалізації прав громадян на освіту, вивчення 

історії та культури вірменського народу. Також на базі громадської організації працює 

недільна школа, працює педагог для вивчення мови, історії, традицій та культури 

вірменського народу, ведеться робота по придбанню книжок на вірменській мові. 

Представники Шепетівського осередку Спілки поляків України щороку традиційно 

проводять фестиваль польської культури та культурно-освітні заходи до дня Конституції, 

Дня Полонії, Дня матері, Дня рідної мови та інших. Також учнів польських класів 

відправляють на оздоровлення, фестивалі та екскурсії до Польщі. 

Весною 2018 року завершились повноваження Громадської ради при виконавчому 

комітеті Шепетівської міської ради – консультативно-дорадчого організму. Керівництвом 

та членами Громадської ради не було створено ініціативної групи для формування нового 

складу ради. У зв’язку з цим протягом 2018 року Громадська рада не функціонувала. 

На теренах міста при виконавчому комітеті міської ради створена та активно діє 

Молодіжна рада Шепетівки. До складу ради входять представники молодіжних 

громадських організацій та рухів, студентська молодь та волонтери. Завдяки їх 

ініціативам у місті реалізується державна молодіжна політика, проводяться акції 

патріотичного спрямування, такі як марш у вишиванках, малюнок-графіті, велопробіг, 

організовується активне, культурне дозвілля молоді тощо.  

З метою національно-патріотичного виховання молоді за активної участі членів 

громадської організації «Окрема творча група 23» на базі міського будинку культури 

створено клуб національно-патріотичного виховання. Також громадська організація  

«Окрема творча група 23» у 2018 році взяла участь у заходах різних рівнів, як міського так 

і всеукраїнського. У лютому наймолодші учасники громадської організації вибороли 
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друге місце на щорічних змаганнях  «Бойова готовність» у місті Фастів. Протягом всього 

року старші хлопці брали участь у навчальних семінарах під назвою «Кузня захисників 

України», де навчалися за різними напрямками (тактика, рукопаш, виживання, історія). 

Влітку проводили таборування. Зокрема, у місті Ямпіль Вінницької області та селі 

Репужинці Чернівецької області. У місті Хмельницький брали участь у  Школі молодших 

інструкторів та командирів, а восени свої знання перевіряли на щорічній Всеукраїнській 

військово-патріотичній грі «Вояцький дух», де посіли п'яте місце. Завершення та 

підсумком роботи за 2018 рік був Всеукраїнський форум «Досвід мужніх України». На 

форумі громадська організація «Окрема творча група 23» отримала сертифікат постійного 

члена Всеукраїнського об'єднання військово-патріотичних організацій. 

Також  управліннями та відділами виконавчих органів Шепетівської міської ради 

виконуються заходи відповідно до Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки. 

Позитивним зрушенням у сфері сприяння розвитку громадянського суспільства у 

Шепетівці є реалізація іще з 2014 року Програми підтримки громадських організацій міста 

Шепетівки, відповідно до якої проводиться фінансування статутних завдань соціального 

спрямування громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю. 

Так, рішенням XXXVI сесії міської ради VIІ скликання від 15 лютого 2018 року № 

4 затверджено Програму надання фінансової підтримки громадським організаціям 

інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2018-2020 роки. 

Вона покликана сприяти забезпеченню статутної діяльності та фінансово підтримати 

громадські організації відповідно до ст. 13 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні», Закону України «Про соціальний захист дітей війни», 

Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», ст. 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту», Закону України «Про порядок надання пільг реабілітованим 

особам, які були репресовані за межами республіки і проживають на території України», 

які мають статус міських і ведуть постійну активну громадську роботу. Відповідно до 

вище зазначеної Програми було профінансовано кошти для 7 громадських організацій 

міста на загальну суму 69 тисячі 500 грн. 

Проте поряд із позитивними тенденціями розвитку громадських організацій міста 

існує ряд проблемних питань.  

Незважаючи на законодавство України щодо порядку реєстрації об’єднань 

громадян і створення єдиного реєстру громадських об’єднань, процедура ліквідації 

залишається складною для тих організацій, які існують формально. Відсутність керівника 

по причині смерті чи переїзд його на інше місце проживання, небажання інших членів 

громадської організації займатися процедурою ліквідації призводить до існування 

недостовірних даних у єдиному реєстрі об’єднань громадян, де часто зазначається що 

організація зареєстрована, а фактично така організація не проводить свою заявлену 

діяльність. Це призводить до викривлення статистичних даних щодо реальної кількості 

громадських організацій у місті Шепетівці і не показує реальну картину їх існування. 

Також залишається низькою участь багатьох об’єднань громадян у соціально-

культурному житті територіальної громади. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету      В.Рачук 

 


