Затверджую
Міський голова
М. І. Полодюк
_______________
План заходів
управлінь та відділів апарату
Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету
на лютий 2020 року
№
з/п

Дата

1.

лютий

2.

лютий

Проведення рейдів групою соціального
патрулювання по виявленню бездомних громадян
міста.

лютий

Надання соціальних послуг та здійснення
соціального супроводу сімей переселенців,
учасників АТО та членів їх сімей.
Здійснення соціального супроводу сімей, які Працівники ЦСССДМ
знаходяться в кризових ситуаціях.

4.

6.
7.
8.
9.
10.

лютий
лютий

Здійснення оцінки потреб сімей та осіб, які Працівники ЦСССДМ
знаходяться в СЖО.

лютий

Лекція в ЗОШ № 6 на тему: «Насильство. Як його Працівники ЦСССДМ
уникнути?»

лютий

Засідання круглого столу в ЗОШ №1 на тему: «Як Працівники ЦСССДМ
не потрапити на гачок торгівцям людьми».

лютий

Лекція в НВК «ЗОШ- гімназії» на тему: «Булінг. Працівники ЦСССДМ
Дискримінація. Расизм».

01.02.2020
03.02.2020

11.
03.02.2020
12.
13.

Спільне засідання комісії з питань погашення
заборгованості із виплати заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат та робочої групи з
питань легалізації виплати заробітної плати і
зайнятості населення.
Засідання комісії з питань реалізації
гарантованого права малозабезпечених сімей на
призначення соціальної допомоги.

Час і місце проведення
заходу
14.00 год.,
мала
зала
засідань
міськвиконкому
управління праці та
соціального
захисту
населення.
Кабінет
першого
заступника
міського
голови,
управління праці та
соціального
захисту
населення.
По місту,
управління праці та
соціального захисту
населення.
Працівники ЦСССДМ

лютий
3.

5.

Заплановані заходи

03.02.2020

Інформаційна виставка
народження
Миколи
українського живописця
Апаратна нарада.

90 років
Петровича

від дня ДХШ.,
Бідняка, відділ культури

8.00 год.,
мала
зала
засідань
міськвиконкому
Інформаційна виставка 120 років від дня ДХШ.,
народження Мануїла Йосиповича Шехтмана, відділ культури
українського живописця.
Відкритий зимовий кубок міста Шепетівка з
18.00 год.,
футзалу присвячений пам'яті Героїв Небесної Спортзал «Локомотив»

Сотні.

14.

15.

16.

17.

04.02.2020

04.02.2020

05.02.2020

05.02.2020

18.

06.02.2020

19.

06.02.2020

20.

06.02.2020

21.

07.02.2020

07.02.2020
22.
07.02.2020
23.

24.

07.02.2020

10.02.2020
25.

управління у справах
сім’ї,
молоді
та
спорту.
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
10.00 год.,
мала
зала
засідань
міськвиконкому,
перший
заступник
міського
голови
В.Вихівський
Відкритий зимовий кубок міста Шепетівка з
18.00 год.,
футзалу присвячений пам'яті Героїв Небесної Спортзал «Локомотив»
Сотні.
управління у справах
сім’ї,
молоді
та
спорту.
Єдиний день з охорони праці.
Заклади освіти
управління освіти
Відкритий зимовий кубок міста Шепетівка з
18.00 год.,
футзалу присвячений пам'яті Героїв Небесної Спортзал «Локомотив»
Сотні.
управління у справах
сім’ї,
молоді
та
спорту.
Рейд «Підліток» обстеження умов проживання Протягом дня
дітей з неблагополучних сімей.
Сім’ї, які опинилися у
складних
життєвих
обставинах
служба у справах дітей
Майстер – клас : «Дива ,що творять умілі руки».
Бібліотека №1.,
відділ культури
Семінар-практикум заступників та методистів
ЗПО з питання «Воркшоп як ефективний метод
підвищенняпрофесійноїкомпетентності»
Прийом громадян.

11.00 год.,
ЦНТТУМ
управління освіти
10.00 год.,
мала
зала
засідань
міськвиконкому,
міський
голова
М.Полодюк
Хроніка пам’яті «Стоїть обеліск і на нім імена, які Бібліотека для дітей.,
вкарбувала навіки війна» (до Дня визволення відділ культури
міста від нацистських загарбників).
Проведення моніторингу цін на основні 10.00 год.,
продовольчі товари на ринках та в торгівельних ринки та торгівельні
закладах міста.
заклади міста,
управління
економічного розвитку
Відкритий зимовий кубок міста Шепетівка з
18.00 год.,
футзалу присвячений пам'яті Героїв Небесної Спортзал «Локомотив»
Сотні.
управління у справах
сім’ї,
молоді
та
спорту.
Апаратна нарада.
8.00 год.,
мала
зала
засідань
міськвиконкому

26.

27.

10.02.2020

11.02.2020

11.02.2020
28.
29.

30.

11.02.2020

11.02.2020

31.

12.02.2020

32.

12.02.2020

33.

12.02.2020

34.

13.02.2020

35.

13.02.2020

36.
37.

Відкритий зимовий кубок міста Шепетівка з
18.00 год.,
футзалу присвячений пам'яті Героїв Небесної Спортзал «Локомотив»
Сотні.
управління у справах
сім’ї,
молоді
та
спорту.
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
10.00 год.,
мала
зала
засідань
міськвиконкому,
перший
заступник
міського
голови
В.Вихівський
Мітинг, присвячений дню визволення Шепетівки. Меморіальний комплекс
«Вічний вогонь»
відділ культури
Акція пам’яті до дня визволення м. .Шепетівки від Заклади освіти
фашистських загарбників
управління освіти
Відкритий зимовий кубок міста Шепетівка з
18.00 год.,
футзалу присвячений пам'яті Героїв Небесної Спортзал «Локомотив»
Сотні.
управління у справах
сім’ї,
молоді
та
спорту.
Засідання комісії з питань захисту прав дитини.
Мала
зала
засідань
міськвиконкому
служба у справах дітей
Проблемний постійно діючий семінар учителів 12.15 год.,
суспільних дисциплін з питання «Вивчення НВК №1
шедеврів історичної культури в історії України – управління освіти
як підготовка до ЗНО».
Відкритий зимовий кубок міста Шепетівка з
18.00 год.,
футзалу присвячений пам'яті Героїв Небесної Спортзал «Локомотив»
Сотні.
управління у справах
сім’ї,
молоді
та
спорту.
Бесіда - інформація «Уклін живим – полеглим Бібліотека для дітей.,
слава» (до Дня вшанування учасників бойових дій відділ культури
на території інших держав)
Виставка - портрет «Письменник
Людина Бібліотека №1,
Театральний діяч» (до 115- річчя від дня народження відділ культури
Уласа Самчука, українського письменника).

14.02.2020

Година поетичного настрою «Така любов буває Бібліотека для дітей.,
раз в ніколи…» (до Дня святого Валентина»)
відділ культури

14.02.2020

Книжкова виставка «В цей день любов співає без
зупинки».

Бібліотека №2,
відділ культури

Засідання житлової комісії.

10.00 год.,
мала
зала
засідань
міськвиконкому,
перший
заступник
міського
голови
В.Вихівський
12.00 год.,
ЗОШ №1
управління освіти

38.

14.02.2020

39.

14.02.2020

Спартакіада допризовної молоді.

14.02.2020
40.

41.

42.
43.

14.02.2020

15.02.2020
15.02.2020

Відзначення Дня вшанування учасників бойових Заклади освіти
дій на території інших держав.
управління освіти

17.02.2020

Апаратна нарада.

44.

45.

18.02.2020

46.

18.02.2020
18.02.2020

47.

48.
49.

Проведення моніторингу цін на основні 10.00 год.,
продовольчі товари на ринках та в торгівельних ринки та торгівельні
закладах міста.
заклади міста,
управління
економічного розвитку
Відкритий зимовий кубок міста Шепетівка з
18.00 год.,
футзалу присвячений пам'яті Героїв Небесної Спортзал «Локомотив»
Сотні.
управління у справах
сім’ї,
молоді
та
спорту.
Тематичний вечір, присвячений Дню вшанування МБК.,
учасників бойових дій на території інших держав. відділ культури

19.02.2020

8.00 год.,
мала
зала
засідань
міськвиконкому
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
10.00 год.,
мала
зала
засідань
міськвиконкому,
перший
заступник
міського
голови
В.Вихівський
Година пам’яті «Революція, що змінила країну».
13.30 год.,
Бібліотека №2,
відділ культури
Проведення моніторингу цін на основні 10.00 год.,
продовольчі товари на ринках та в торгівельних ринки та торгівельні
закладах міста.
заклади міста,
управління
економічного розвитку
Концерт Тіни Кароль.
МБК.,
відділ культури

19.02.2020

Патріотична година «Небесна Сотня: зима, що Бібліотека для дітей.,
змінила країну» (до Дня Героїв Небесної Сотні)
відділ культури

20.02.2020

Засідання виконавчого комітету.

50.

51.

20.02.2020

52.

20.02.2020

53.

20.02.2020

14.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
Рейд «Підліток» обстеження умов проживання Протягом дня
дітей з неблагополучних сімей.
Сім’ї, які опинилися у
складних
життєвих
обставинах
служба у справах дітей
Засідання «Школи волонтерів». Лекційне заняття Працівники ЦСССДМ
«Волонтерський рух – умова соціального розвитку
молоді. Напрямки діяльності волонтера в мережі
ЦСССДМ».
Патріотична година: «У нашій пам’яті вони Бібліотека №1,
лишились назавжди» (до Дня вшанування відділ культури
учасників Революції Гідності та пам’яті Героїв
Небесної Сотні).

54.

20.02.2020

55.

20.02.2020

56.

57.

21.02.2020
21.02.2020

59.

21.02.2020

60.

21.02.2020
22.02.2020
24.02.2020

62.

63.

25.02.2020

64.

25.02.2020

65.

26.02.2020

66.

26.02.2020

67.

68.
69.

Відзначення Дня Героїв Небесної Сотні.

Заклади освіти
управління освіти

Прийом громадян.

10.00 год.,
мала
зала
засідань
міськвиконкому,
міський
голова
М.Полодюк
Заклади освіти
управління освіти

21.02.2020

58.

61.

Тематичний вечір, присвячений Дню Героїв МБК.,
Небесної Сотні.
відділ культури

27.02.2020

27.02.2020
27.02.2020

Відзначення Міжнародного дня рідної мови.

Засідання «Студентської служби». Лекційне Працівники ЦСССДМ
заняття «Підтримка і розвиток волонтерського
руху в студентському середовищі».
Мовознавча мандрівка «Мова народу - його 13.30 год.,
святиня»
Бібліотека №2,
відділ культури
Урок українки «Віки творилась українська мова»
Бібліотека для дітей.,
(До Міжнародного Дня рідної мови)
відділ культури
Інформаційна виставка 55 років від дня ДХШ.,
народження Світлани Юріївни Мартинчик, відділ культури
сучасної української письменниці, художника
Апаратна нарада.
8.00 год.,
мала
зала
засідань
міськвиконкому
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
10.00 год.,
мала
зала
засідань
міськвиконкому,
перший
заступник
міського
голови
В.Вихівський
Книжкова виставка «Пам’яті геніальної Лесі» ( до Бібліотека для дітей.,
дня народження Лесі Українки).
відділ культури
Інформаційна виставка 135 років від дня ДХШ.,
народження
Миколи
Івановича
Федюка, відділ культури
українського живописця.
Клуб активного довголіття : Свято Масляної 11.00 год.,
«Весну млинцями зустрічаємо».
відділення
денного
перебування
територіального центру
управління праці та
соціального
захисту
населення.
Засідання сесії LXX Шепетівської міської ради
10.00 год.,
VІІ скликання.
велика зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
М. Полодюк
Бібліографічний огляд «Мовчазні свідки історії» Бібліотека №1,
(огляд книг рідкісних видань).
відділ культури
Розважально – пізнавальний захід «Масляна 11.00 год.,
прийшла до нас».
відділення
денного

28.02.2020
70.

71.

28.02.2020

72.

28.02.2020

73.

28.02.2020

Проведення моніторингу цін на основні
продовольчі товари на ринках та в торгівельних
закладах міста.
Колегія управління освіти
1. Про управлінську діяльність керівників закладів
загальної середньої освіти щодо забезпечення
медичного обслуговування здобувачів освіти
2. Про роботу зі скаргами і зверненнями громадян
Цільовий семінар учителів предмету «Захист
Вітчизни» з питання «Військово-патріотична гра
«Сокіл» («Джура») у ЗЗСО. Підготовка до
конкурсу «Впоряд».
Імідж-читання «Дарують мудрість дітям книги»

перебування
територіального центру
управління праці та
соціального
захисту
населення.
10.00 год.,
ринки та торгівельні
заклади міста,
управління
економічного розвитку
10.30 год.,
Будинок освіти
управління освіти
10.30 год.,
НВК №3
управління освіти
Бібліотека №2,
відділ культури

