Затверджую
Міський голова
М. І. Полодюк
_______________

№
з/п

Дата

1.

червень

2.

червень

червень
3.
червень
4.
5.
6.

червень
червень

Корекційна робота з сім’ями, які знаходяться в Працівники
СЖО.
ЦСССДМ

червень

Лекційне заняття в військовій частині А3730 на Працівники
тему: «Усе про ВІЛ/СНІД. Передбачити, ЦСССДМ
уникнути, не захворіти».
Апаратна нарада.
8.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
Проведення конкурсу малюнку на асфальті до Дня ДХШ
захисту дітей.
відділ культури

7.
01.06.2020
8.
9.
10.

01.06.2020
01.06.2020

Інформаційна та книжкова виставка Міжнародний
день захисту дітей.

ДХШ
відділ культури

01.06.2020

Інформаційна виставка 100 років від дня
народження Павла
Петровича
Мірошниченка (1920–2006),
українського
живописця.
Цикл заходів «Хай же мир і дружба поєднає всіх, і
дзвенить дитячий, безтурботний сміх» (до
Міжнародного Дня захисту дітей)

ДХШ
відділ культури

11.

12.

План заходів
управлінь та відділів апарату
Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету
на червень 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

01-02
06.2020

Бібліотека для дітей
відділ культури

13.

14.

15.

01.06.2020

Бібліолавочка «Літо на книжковій галявині».

Бібліотека №2.,
відділ культури

Нарада з керівниками комунальних підприємств.

10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
перший заступник
міського
голови
В.Вихівський
Бібліотека №2.,
відділ культури

02.06.2020

02.06.2020

Бібліопарасолька «Книга збирає друзів».
Прийом громадян.

16.

17.

05.06.2020

05.06.2020
05.06.2020

18.

19.

05-07
06.2020

20.

09.06.2020

21.

09.06.2020

09.06.2020
22.

10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
М.Полодюк
Краєзнавча екскурсія «Шляхами мого міста».
Бібліотека №2.,
відділ культури
Екологічний фоторепортаж : «Від сміття не має Бібліотека №1.,
порятунку» (до Всесвітнього дня навколишнього відділ культури
середовища).
Краєзнавчий день до Дня міста «Квітни рідне Бібліотека для дітей
місто на добро і злагоду»: краєзнавчі відділ культури
замальовки «Шепетівка: історія та сьогодення»,
«Шепетівка у нових назвах вулиць».
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
перший заступник
міського
голови
В.Вихівський
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
Година гарного настрою «Дружба єднає серця» (до Бібліотека №1.,
міжнародного дня друзів, в рамках клубу «Активне відділ культури
довголіття»).
Засідання житлової комісії.

23.

11.06.2020

24.

11.06.2020

10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
перший заступник
міського
голови
В.Вихівський
Рейд «Підліток» обстеження умов проживання Протягом дня
дітей з неблагополучних сімей.
Сім’ї, які опинилися
у
складних
життєвих
обставинах
служба у справах

дітей

Засідання комісії з питань захисту прав дитини.
25.

12.06.2020
Книжкова галявина «Рідні барви бібліотеки».

26.

27.

12.06.2020

14.06.2020

День міста. Виставка учнівських робіт «Моє рідне ДХШ
місто».
відділ культури

15.06.2020

Апаратна нарада.

28.
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
29.

30.

31.

32.

16.06.2020

16.06.2020

16.06.2020

17.06.2020

18.06.2020
33.
34.

35.

36.

Мала зала засідань
міськвиконкому
служба у справах
дітей
Бібліотека №2.,
відділ культури

18.06.2020

19.06.2020

19.06.2020

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

8.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
перший заступник
міського
голови
В.Вихівський
10.00 год.,
ринки та торгівельні
заклади міста,
управління
економічного
розвитку
ДХШ
відділ культури

Інформаційна виставка 90 років від дня
народження Івана Михайловича Віцька (1930–
2011), українського художника порцеляни,
кераміста.
Засідання адміністративної комісії.
Мала зала засідань
міськвиконкому,
керуючий справами
міськвиконкому
В.Рачук
Засідання виконавчого комітету.
14.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
Інформаційна виставка «Європа чи Україна: Бібліотека № 1.,
сучасний вибір абітурієнта».
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
Прийом громадян.
10.00 год.,
мала зала засідань

41.

25.06.2020

42.

25.06.2020

43.

25.06.2020

міськвиконкому,
міський
голова
М.Полодюк
Апаратна нарада.
8.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
Виставка - хроніка «Безсмертна слава навіки» (до Бібліотека № 1.,
Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в відділ культури
Україні).
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
перший заступник
міського
голови
В.Вихівський
Засідання LXXV 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
Засідання «Студентської служби». Тренінгове Працівники
заняття на тему: «Наркоманія – проблема ЦСССДМ
сучасного суспільства».
Виставка – плакат «Наше право – щасливе Бібліотека для дітей
дитинство» (до Дня Конституції України).
відділ культури

44.

26.06.2020

Флешмоб «Оберіг державності»
Конституції України).

45.

26.06.2020

22.06.2020
37.
22.06.2020
38.

39.

40.

23.06.2020

25.06.2020

(до

Дня МБК
відділ культури

Засідання «Школи волонтерів». Проведення
інформаційно – просвітницької акції «Скажи
наркотикам - Ні».
До Міжнародного дня боротьби зі зловживанням
наркотиками
та
їх
незаконним
обігом
соціологічне опитування
«Що я знаю про
наркотики».
Правова гра «Країна Конституція»

Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ

46.

26.06.2020

47.

26.06.2020

48.

26.06.2020

Виставка - інформація «Держава – це ми» (до Дня Бібліотека № 1.,
Конституції України).
відділ культури

49.

27.06.2020

Фізкультурно-оздоровча акція «Велодень»
рамках заходів «Олімпійське літо».

50.

27.06.2020

Бібліотека №2.,
відділ культури

в 10.00 год.,
площа Т. Шевченка

Інформаційна виставка День Конституції України.

ДХШ
відділ культури

Нарада з керівниками комунальних підприємств.
51.

52.

30.06.2020

30.06.2020

53. 30.06.2020

Л. Горда
4-08-50

10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
перший заступник
міського
голови
В.Вихівський
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
Віртуальна мандрівка «Молоді про молодь» (до Бібліотека №1.,
Дня молоді)
відділ культури

