
Затверджую  
Міський голова 

М. І. Полодюк 
_______________ 

План заходів 
управлінь та відділів апарату 

Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету 
на травень 2020 року 

№ 
з/п 

Дата 
 

Заплановані заходи Час і місце 
проведення заходу 

1.  травень 

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. 

14.00 год., 
мала зала засідань 
міськвиконкому 
управління праці 
та соціального 
захисту населення. 

2.  травень 

Засідання комісії з питань реалізації 
гарантованого права малозабезпечених сімей на 
призначення соціальної допомоги. 

Кабінет першого 
заступника міського 
голови, 
управління праці 
та соціального 
захисту населення. 

3.  

травень Проведення рейдів групою соціального 
патрулювання по виявленню бездомних громадян 
міста. 

По місту,  
управління праці 
та соціального 
захисту населення. 

4.  
травень Надання соціальних послуг та здійснення 

соціального супроводу сімей переселенців,  
учасників АТО та членів їх сімей. 

Працівники 
ЦСССДМ 

5.  
травень Здійснення соціального супроводу сімей, які 

знаходяться в кризових ситуаціях. 
Працівники 
ЦСССДМ 

6.  
травень Здійснення оцінки потреб сімей та осіб, які 

знаходяться в СЖО. 
Працівники 
ЦСССДМ 

7.  
травень Лекційне заняття в військовій частині А3730 на 

тему: «Соціальні аспекти профілактики 
наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління». 

Працівники 
ЦСССДМ 

8.  
травень Лекційне заняття в ЗОШ №6: «Репродуктивне 

здоровя молоді: особливості та шляхи його 
збереження». 

Працівники 
ЦСССДМ 

9.  
травень Лекція в НВК «ЗОШ - гімназії» «Відповідальна 

поведінка. Як спілкуватися продуктивно». 
Працівники 
ЦСССДМ 

10.  
04.05.2020 Апаратна нарада.  8.00 год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому 

11.  
04.05.2020 Заочне знайомство «Дзвінкоголосий соловей 

України» (до 75-річчя від дня народження Василя 
Зінкевича). 

Бібліотека для 
дітей., 
відділ культури 

12.  

04.05.2020 Інформаційна виставка 100 років від дня 
народження Миколи Макаровича 
Суходолова (1920–2011), українського 
скульптора, художника. 

ДХШ 
відділ культури 



13.  
04.05.2020 Обговорення методичної доповіді на тему: 

«Конкурсна та концертна діяльність, як метод 
мотивації учнів ДМШ». 

ДМШ 
відділ культури 

14.  05.05.2020 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  
мала зала засідань 
міськвиконкому, 
перший заступник 
міського голови  
В.Вихівський 

15.  
05-

07.05.2020 

Проведення турніру з баскетболу серед юнаків 
2006р.н та молодших, присвяченому Дню Європи. 

НВК №1 
управління у 
справах сім’ї, 
молоді та спорту, 
управління освіти. 

16.  
07.05.2020 

 

Засідання адміністративної комісії. Мала зала засідань 
міськвиконкому, 
керуючий справами 
міськвиконкому   
В.Рачук  

17.  

 

07.05.2020 

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

10.00 год., 
ринки та торгівельні 
заклади міста, 
управління 
економічного 
розвитку 

18.  

07.05.2020 Захід до Дня пам’яті та примирення в Україні 
«Хай буде мир, хай більше не горить у пеклі війн 
твоє життя». 

10.00 год., 
відділення денного 
перебування  
територіального 
центру  
управління праці 
та соціального 
захисту населення. 

19.  
07.05.2020 Година-реквієм «Пам’ять про війну як 

застереження від її повторення». 
Бібліотека №2., 
відділ культури 

20.  
08.05.2020 Година пам’яті «Дякуємо за подвиг, дякуємо за 

мир» (до 75-річчя Перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні). 

Бібліотека №1., 
відділ культури 

21.  08.05.2020 

Інформ – хвилина пам’яті  «Вшануй хвилиною 
мовчання, Вкраїно, тих, що полягли» (до Днів 
пам’яті та примирення, присвячених пам’яті 
жертв Другої Світової війни та з нагоди 75- річчя з 
дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні) 

Бібліотека для 
дітей., 
відділ культури 

22.  10.05.2020 
Мистецький калейдоскоп « Найкраще слово в 
світі-мама» в рамках клубу «Активне довголіття» 

Бібліотека №1., 
відділ культури 

23.  10.05.2020 

Турнір з шахів присвячений Дню перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні.  

Шаховий клуб 
«Дебют» 
управління у 
справах сім’ї, 
молоді та спорту. 



24.  11.05.2020 
Обговорення методичної доповіді на тему: 
«Розвиток вокальної техніки естрадних співаків-
початківців». 

ДМШ 
відділ культури 

25.  12.05.2020 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  
мала зала засідань 
міськвиконкому, 
перший заступник 
міського голови  
В.Вихівський 

26.  12.05.2020 

Цикл заходів до Дня Матері: 
- година спілкування «Найсвятіше в світі слово 
мати»; 
- урок духовності «Хто бабусю має, той потіху 
знає» 

Бібліотека для 
дітей., 
відділ культури 

27.  14.05.2020 

Засідання комісії з питань захисту прав дитини. Мала зала засідань 
міськвиконкому 
служба у справах 
дітей 

28.  14.05.2020 

Рейд «Підліток» обстеження умов проживання 
дітей з неблагополучних сімей. 

Протягом дня  
Сім’ї, які опинилися 
у складних 
життєвих 
обставинах 
служба у справах 
дітей 

29.  14.05.2020 
Свято «Обереги української родини». Бібліотека №1., 

відділ культури 

30.  
15.05.2020 

 

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

31.  15.05.2020 

Засідання житлової комісії. 10.00 год.,  
мала зала засідань 
міськвиконкому, 
перший заступник 
міського голови  
В.Вихівський 

32.  15.05.2020 Інтелектуальна виставка «Батькам і малечі на 
цікавий вечір» (до Всесвітнього дня родини). 

Бібліотека №1., 
відділ культури 

33.  15.05.2020 
Виставка-панорама «Європейський союз: 
Документи. Цифри. Факти» (2020 рік Європи в 
Україні). 

Бібліотека для 
дітей., 
відділ культури 

34.  15.05.2020 Інформаційно – просвітницька акція: «Сім’я - 
найвища цінність». 

Працівники 
ЦСССДМ 

35.  16.05.2020 Компас користувача «Україна - ЄС: реалії та 
перспективи» (до Дня Європи в Україні). 

Бібліотека №1., 
відділ культури 

36.  17.05.2020 Інформаційна довідка «Минуле з гірким 
присмаком» (до Дня пам’яті політичних репресій). 

Бібліотека №1., 
відділ культури 

37.  
18.05.2020 Апаратна нарада.  8.00 год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому 



38.  
18.05.2020 Інформаційна виставка Міжнародний день музеїв ДХШ 

відділ культури 

39.  19.05.2020 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  
мала зала засідань 
міськвиконкому, 
перший заступник 
міського голови  
В.Вихівський 

40.  

 

19.05.2020 

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

10.00 год., 
ринки та торгівельні 
заклади міста, 
управління 
економічного 
розвитку 

41.  20.05.2020 
Екскурс в історію «Україна: від минувшини до 
майбуття»(до Дня пам'яті жертв політичних 
репресій). 

Бібліотека для 
дітей., 
відділ культури 

42.  
21.05.2020 Засідання виконавчого комітету. 14.00 год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому 

43.  
21.05.2020 Флеш-моб «Українська вишиванка, наче райдуги 

світанки». 
Бібліотека №2., 
відділ культури 

44.  
21.05.2020 Етнографічна година «Вишиванка - національна 

святиня» (до Дня вишиванки в Україні). 
Бібліотека для 
дітей., 
відділ культури 

45.  

22.05.2020 Виставка-перегляд «Театру він віддав своє життя» 
(до 180-річчя від дня народження 
М.Кропивницького, українського письменника, 
драматурга)  

Бібліотека №1., 
відділ культури 

46.  
22.05.2020 Поличка-етюд «Кропивницький – 180 років від 

дня народження». 
Бібліотека №2., 
відділ культури 

47.  
23.05.2020 

 

Інформаційна виставка 90 років від дня 
народження Людмили Євгенівни Жоголь (1930–
2015), української художниці, майстрині 
гобеленів, мистецтвознавця, педагога. 

ДХШ 
відділ культури 

48.  
23-

24.05.2020 

Турнір з міні футболу серед любительських 
команд чоловіків. 

Стадіон 
«Корчагінець» 
управління у 
справах сім’ї, 
молоді та спорту. 

49.  
25.05.2020 Апаратна нарада.  8.00 год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому 

50.  
25.05.2020 Екскурс в історію «Слов’янська писемність з 

давніх давен і до нашого часу» (до Дня 
слов’янської писемностіта культури). 

Бібліотека для 
дітей., 
відділ культури 

51.  26.05.2020 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  
мала зала засідань 
міськвиконкому, 
перший заступник 
міського голови  
В.Вихівський 



52.  27.05.2020 
Засідання «Школи волонтерів». Тренінг «Вплив 
тютюнопаління на здоровя молоді». 

Працівники 
ЦСССДМ 

53.  28.05.2020 

Рейд «Підліток» обстеження умов проживання 
дітей з неблагополучних сімей. 

Протягом дня  
Сім’ї, які опинилися 
у складних 
життєвих 
обставинах 
служба у справах 
дітей 

54.  

 

28.05.2020 

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

10.00 год., 
ринки та торгівельні 
заклади міста, 
управління 
економічного 
розвитку 

55.  

 
28.05.2020 

Засідання LXXIV сесії Шепетівської міської ради 
VІІ скликання. 

10.00 год., 
велика зала засідань 
міськвиконкому, 
міський голова            
М. Полодюк 

56.  
29.05.2020 

 

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

57.  

29.05.2020 

 
Свято дитинства приурочене до Дня захисту дітей 

11.30 год., 
Шепетівський центр 
комплексної 
реабілітації для 
дітей з інвалідністю 
управління праці 
та соціального 
захисту населення.  

58.  
29.05.2020 

 
Засідання «Студентської служби». Лекційне 
заняття «Вплив куріння на організм людини». 

Працівники 
ЦСССДМ 

59.  
29.05.2020 

 

Інформаційно – просвітницька акція до 
Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням : 
«Молодь проти куріння!». 

Працівники 
ЦСССДМ 

60.  30.05.2020 
Виставка – застереження «Куріння, ми і наше 
здоров’я» (до Міжнародного дня боротьби з 
тютюнопалінням). 

Бібліотека №1., 
відділ культури 

 

 

          Керуючий справами виконавчого комітету                                                 В. І. Рачук 

 
 
 
 
Л. Горда  
4-03-90 


