Затверджую
Заступник міського голови
Стасюк Н. В.
_______________

№
з/п

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

План заходів
управлінь та відділів апарату
Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету
на серпень 2020 року
Дата
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
серпень
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.
серпень
управління
праці
та
соціального
захисту населення.
серпень
Проведення
рейдів
групою
соціального По місту,
патрулювання по виявленню бездомних громадян управління праці
міста.
та соціального
захисту населення.
серпень
Здійснення оцінки потреб сімей та осіб, які Працівники
знаходяться в СЖО.
ЦСССДМ
серпень
Надання соціальних послуг та здійснення Працівники
соціального супроводу сімей переселенців, ЦСССДМ
учасників АТО та членів їх сімей
серпень
Відвідування сімей з метою перевірки цільового Працівники
використання
державної
допомоги
при ЦСССДМ
народженні дитини
серпень
Корекційна робота з сім’ями, які знаходяться в Працівники
СЖО.
ЦСССДМ
03.08.2020 Апаратна нарада.
8.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
04.08.2020
перший заступник
міського
голови
Вихівський В. Б.
Виставка – портрет: «Знавець людських душ»(до Бібліотека №1.,
04.08.2020 170-річчя від дня народження Гі де Мопассана, відділ культури
французького письменника)
IX тур відкритого чемпіонату міста Шепетівки з 18.30 год.,
футболу 8х8 серед чоловічих команд.
Стадіон
04-05
«Локомотив»
08.2020
управління
у
справах
сім’ї,

12.

13.

05.08.2020

Засідання «Школи волонтерів». Тренінг «Вплив
комерційної
та
соціальної
реклами
на
усвідомлення та поведінку молоді»
Рейд «Підліток» обстеження умов проживання
дітей з неблагополучних сімей.

06.08.2020

Прийом громадян.
14.

15.

16.

07.08.2020

07.08.2020

07.08.2020
07.08.2020

17.
10.08.2020
18.

19.

10.08.2020

20.

11.08.2020

21.

11.08.2020

22.

12.08.2020

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

молоді та спорту.
Працівники
ЦСССДМ
Протягом дня
Сім’ї, які опинилися
у
складних
життєвих
обставинах
служба у справах
дітей
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
Полодюк М. І.
10.00 год.,
ринки та торгівельні
заклади міста,
управління
економічного
розвитку
Бібліотека № 2.,
відділ культури
ДХШ
відділ культури

Батл лідерів читання «Читає дитина – процвітає
країна».
Інформаційна та книжкова виставка 150 років від
дня народження Осипа Петровича Куриласа
(1870–1951), українського живописця, графіка.
Апаратна нарада.
8.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
Засідання житлової комісії.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
перший заступник
міського
голови
Вихівський В. Б.
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
перший заступник
міського
голови
Вихівський В. Б.
Півфінали відкритого чемпіонату міста Шепетівки 18.30 год.,
з футболу 8х8 серед чоловічих команд.
Стадіон
«Локомотив»
управління
у
справах
сім’ї,
молоді та спорту.
Засідання комісії з питань захисту прав дитини.
Мала зала засідань
міськвиконкому
служба у справах
дітей

23.

12.08.2020

24.

13.08.2020

25.

13.08.2020

26.

14.08.2020

Книжково
Поділля».

–

ілюстративна

виставка»:

Багатства Бібліотека №1.,

Виставка- інсталяція: «Святий Спас прийшов до нас».

День нової книги «Хіт-парад кращих дитячих
книг».
Проведення моніторингу цін на основні
продовольчі товари на ринках та в торгівельних
закладах міста.

Фінал відкритого чемпіонату міста Шепетівки з
футболу 8х8 серед чоловічих команд.
27.

14.08.2020

17.08.2020

Апаратна нарада.

28.
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
29.

30.

18.08.2020

19.08.2020

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

Рейд «Підліток» обстеження умов проживання
дітей з неблагополучних сімей.
31.

20.08.2020

20.08.2020
32.
33.

34.

20-24
08.2020

21.08.2020

Засідання виконавчого комітету.

відділ культури
Бібліотека №1.,
відділ культури
Бібліотека для дітей
відділ культури
10.00 год.,
ринки та торгівельні
заклади міста,
управління
економічного
розвитку
18.30 год.,
Стадіон
«Локомотив»
управління
у
справах
сім’ї,
молоді та спорту.
8.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
перший заступник
міського
голови
Вихівський В. Б.
10.00 год.,
ринки та торгівельні
заклади міста,
управління
економічного
розвитку
Протягом дня
Сім’ї, які опинилися
у
складних
життєвих
обставинах
служба у справах
дітей
14.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
Бібліотека для дітей
відділ культури

Виставка-гордість «Наш стяг – пшениця у степах,
під голубим склепінням неба» (до Дня
Державного Прапора).
Прийом громадян.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
Полодюк М. І.

Засідання адміністративної комісії.
35.

21.08.2020

36.

21.08.2020

37.

21.08.2020

38.
39.

21-24
08.2020
22.08.2020
22.08.2020

40.
41.
42.

22.08.2020

45.

«Соборна, вільна, кольорова».

Бібліотека № 2.,
відділ культури
Виставка – панорама «Люблю тебе всім серцем, Бібліотека для дітей
Україно!» (до Дня Незалежності України).
відділ культури
Патріотично-інформаційна виставка: «Україна – Бібліотека №1.,
це ти» (до Дня Незалежності України)
відділ культури
Виставка робіт учнів та викладачів до Дня
Державного прапора України «Прапор країни – це
честь України».
Інформаційна виставка з нагоди Дня Державного
прапора України та Дня Незалежності України

ДХШ
відділ культури
ДХШ
відділ культури

23.08.2020

«Цвітуть неначе квіти волі, знамена жовто-голубі» Біля центрального
(до Дня Державного Прапору України).
прапора міста

23.08.2020

«Споконвічна рідна земля, Незалежна держава Площа МБК
моя» (присвячений Дню Незалежності України).
(з
урахуванням
карантинних
заходів)
відділ культури
Пізнавальна подорож «Україно, доки жити буду, Бібліотека №2.,
доти відкриватиму тебе».
відділ культури

43.

44.

Мала зала засідань
міськвиконкому,
керуючий справами
міськвиконкому
Рачук В. І.
Екскурс в історію: «Синьо – жовтий стяг, як символ Бібліотека № 1.,
України» (до Дня Державного Прапора України)
відділ культури

23.08.2020
23.08.2020

Родинне вітання «Усе моє, все зветься – Україна»

24.08.2020

Творча виставка робіт учнів та викладачів до Дня ДХШ
Незалежності України на тему: «Хай світанки відділ культури
твої, Україно, сонце сяйвом мережить своїм».
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
Вихівський В. Б.
Чемпіонат міста з баскетболу 3х3 з нагоди Дня 11.00 год.,
Незалежності України.
Спортивний
майданчик
Шепетівського
медичного училища
управління
у
справах
сім’ї,
молоді та спорту.

46.
25.08.2020
47.

48.

25.08.2020

49.

25.08.2020

Бібліотека №2.,
відділ культури

50.

51.

27.08.2020

27.08.2020

27.08.2020
52.
27.08.2020
53.
31.08.2020
54.

Засідання LXVII сесії Шепетівської міської ради 10.00 год.,
VІІ скликання.
велика зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
Полодюк М. І.
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
Засідання «Студентської служби». Тренінг Працівники
«Венеричні захворювання: чого треба остерігатись ЦСССДМ
та які способи контрацепції допоможуть цього
уникнути».
Презентації книжкових виставок «Новинки Бібліотека для дітей
літератури-2020»,
«Книги
ювіляри-2020», відділ культури
«Письменники – ювіляри 2020».
Апаратна нарада.
8.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому

Керуючий справами виконавчого комітету

Горда Л.
4-08-50

Рачук В. І.

