Затверджую
Міський голова
М. І. Полодюк
_______________

№
з/п

Дата

1.

квітень

2.

квітень

квітень
3.
квітень
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

квітень

План заходів
управлінь та відділів апарату
Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету
на квітень 2020 року
Заплановані заходи
Час і місце
проведення заходу
Спільне засідання комісії з питань погашення 14.00 год.,
заборгованості із виплати заробітної плати мала зала засідань
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та міськвиконкому
інших соціальних виплат та робочої групи з управління
праці
питань легалізації виплати заробітної плати і та
соціального
зайнятості населення.
захисту населення.
Засідання
комісії
з
питань
реалізації Кабінет
першого
гарантованого права малозабезпечених сімей на заступника міського
голови,
призначення соціальної допомоги.
управління
праці
та
соціального
захисту населення.
Проведення
рейдів
групою
соціального По місту,
патрулювання по виявленню бездомних громадян управління праці
міста.
та соціального
захисту населення.
Надання соціальних послуг та здійснення Працівники
соціального супроводу сімей переселенців, ЦСССДМ
учасників АТО та членів їх сімей.
Здійснення соціального супроводу сімей, які Працівники
знаходяться в кризових ситуаціях.
ЦСССДМ

квітень

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

квітень

Лекційне заняття в ЗОШ №6 на тему: «Торгівля Працівники
ЦСССДМ
людьми або рабство по сучасному»

квітень

Лекція в НВК№3 на тему: «Тютюнопаління: причини, Працівники
негативний вплив на здоровя»
ЦСССДМ

квітень

Тренінг в НВК №1 « Не руйнуй своє майбутнє!» Працівники
(профілактика шкідливих звичок).
ЦСССДМ

квітень

Лекція в НВК «ЗОШ- гімназії» «Формування безпечної Працівники
(відповідальної поведінки)».
ЦСССДМ

Прийом громадян.
11.

03.04.2020

06.04.2020
12.

Апаратна нарада.

10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
М.Полодюк
8.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому

Нарада з керівниками комунальних підприємств.
13.

07.04.2020

14.

07.04.2020

15.

07.04.2020

Фото – екскурс в історію: «Історія Великодня в
Україні».
Відзначення Всесвітнього дня здоров’я.
Засідання комісії з питань захисту прав дитини.

16.

08.04.2020
Засідання адміністративної комісії.

17.

18.

08.04.2020

08.04.2020

Єдиний день з охорони праці.
Рейд «Підліток» обстеження умов проживання
дітей з неблагополучних сімей.

19.

09.04.2020

20.

09.04.2020

21.

10.04.2020

22.

23.

10.04.2020

Літературна замальовка «Здається я писав
завжди» (до100-річчя від дня народження
письменника Г. Тютюнника).
Засідання житлової комісії.

Проведення моніторингу цін на основні
продовольчі товари на ринках та в торгівельних
закладах міста.

13.04.2020

Концерт до Дня створення військової частини
А3730.
Апаратна нарада.

1321.04.2020

Участь у міських
Великодніх свят.

12.04.2020

24.
25.

заходах

приурочених

до

10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
перший заступник
міського
голови
В.Вихівський
Бібліотека №1.,
відділ культури
Заклади освіти
управління освіти
Мала зала засідань
міськвиконкому
служба у справах
дітей
Мала зала засідань
міськвиконкому,
керуючий справами
міськвиконкому
В.Рачук
Заклади освіти
управління освіти
Протягом дня
Сім’ї, які опинилися
у
складних
життєвих
обставинах
служба у справах
дітей
Бібліотека
для
дітей.,
відділ культури
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
перший заступник
міського
голови
В.Вихівський
10.00 год.,
ринки та торгівельні
заклади міста,
управління
економічного
розвитку
МБК;
відділ культури
8.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
Працівники
ЦСССДМ

Нарада з керівниками комунальних підприємств.
26.

14.04.2020

27.

14.04.2020

28.

14.04.2020

29.

30.

15.04.2020

15.04.2020
16.04.2020

31.
16.04.2020
32.

33.

34.

17.04.2020

17.04.2020
17.04.2020

35.
19.04.2020
36.

37.

21.04.2020

38.

21.04.2020

10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
перший заступник
міського
голови
В.Вихівський
Виставка – інсталяція: «Хай дзвони дзвонять із Бібліотека №1.,
небес! Христос Воскрес!» (до Великодніх відділ культури
православних свят).
Засідання «Школи волонтерів». Тренінг «Статева Працівники
поведінка молоді: шлях від сімейної культури ЦСССДМ
молоді до відповідальності за майбутнє власних
дітей»
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
Фото-колаж «Відкрита долоня моєї землі» (до Дня Бібліотека №1.,
довкілля).
відділ культури
Засідання виконавчого комітету.
14.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
для
Виставка-інсталяція
«Вістують
дзвони
із Бібліотека
дітей.,
небес :«Христос воскрес! Воістину воскрес!».
відділ культури
Прийом громадян.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
М.Полодюк
Народознавча бесіда «Малює сонце золото небес Бібліотека
для
і писанку, як усмішку підносить».
дітей.,
відділ культури
Школа молодого спеціаліста соціально12.00 год.,
психологічної служби з питання «Застосування
ЗОШ №6
діагностичних методик у діяльності психологічної управління освіти
служби»
Площа ім.
Т.Г. Шевченка
відділ культури
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
перший заступник
міського
голови
В.Вихівський
Виставка
–
реквієм:
«Тривожні
дзвони Бібліотека №1.,
Чорнобиля» (до дня пам’яті Чорнобильської відділ культури
трагедії).
Участь у фестивалі «Пасхальні візерунки».

Площа ім.
Т.Г. Шевченка
відділ культури
Сад корисних порад: «Я здоров’я бережу, сам собі Бібліотека №1.,
допоможу» в рамках клубу «Активне довголіття» відділ культури
(до Всесвітнього дня здоров’я).
Засідання «Студентської служби». Відеолекторій Працівники
«Суїцид: доступно про незрозуміле»
ЦСССДМ
Міський фестиваль «Пасхальні візерунки».

39.

21.04.2020

40.

22.04.2020

41.

22.04.2020

42.

2224.04.2020

43.

23.04.2020

44.

23.04.2020

45.

23.04.2020

46.

24.04.2020
24.04.2020

47.

48.
49.

Триденні навчально-польові заняття з юнаками

управління освіти
Засідання LXXI сесії Шепетівської міської ради 10.00 год.,
VІІ скликання.
велика зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
М. Полодюк
Рейд «Підліток» обстеження умов проживання Протягом дня
дітей з неблагополучних сімей.
Сім’ї, які опинилися
у
складних
життєвих
обставинах
служба у справах
дітей
Виставка – знайомство: «Нарис про життя і Бібліотека №1.,
творчість Григора Тютюнника» (до 100-річчя від відділ культури
дня
народження
Григора
Тютюнника,
українського письменника).
Еко-хроніка «Чорнобиль в інтер’єрі ХХІ століття» Бібліотека
для
(до Дня Чорнобильської трагедії).
дітей.,
відділ культури
Відкрита лекція практичних психологів та 12.00 год.,
соціальних педагогів ЗДО, ЗЗСО, ЗПО із ЗДО №4
залученням фахівців ХОІППО з питання
«Актуальне питання профілактики гендерно- управління освіти
обумовленого насилля в закладах освіти».

24.04.2020

Концерт для учасників АТО.

26.04.2020

Тематичний вечір до Дня
трагедії.

27.04.2020

Апаратна нарада.

МБК;
відділ культури
Чорнобильської МБК;
відділ культури

50.
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
51.

28.04.2020

Заклади загальної
середньої освіти

8.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
перший заступник
міського
голови
В.Вихівський

52.

53.

28.04.2020

28.04.2020

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 на допомогу онкохворим дітям.
МБК;
відділ культури

