№
з/п

Дата
вересень

1.

вересень
2.

вересень
3.
4.

вересень
вересень

5.
6.

вересень
вересень

7.
вересень

8.

9.
10.
11.
12.
13.

вересень
01.09.2020

План заходів
управлінь та відділів апарату
Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету
на вересень 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
призначення соціальної допомоги
голови,
управління
праці
та
соціального
захисту населення.
Проведення
рейдів
групою
соціального По місту,
патрулювання по виявленню бездомних громадян управління праці
міста
та соціального
захисту населення.
Здійснення оцінки потреб сімей та осіб, які Працівники
знаходяться в СЖО.
ЦСССДМ
Відвідування сімей з метою перевірки цільового Працівники
використання
державної
допомоги
при ЦСССДМ
народженні дитини
Здійснення соціального супроводу сімей, які Працівники
знаходяться в кризових ситуаціях
ЦСССДМ
Надання соціальних послуг та здійснення Працівники
соціального супроводу
сімей переселенців, ЦСССДМ
учасників АТО та членів їх сімей
Участь в:
бібліотека №2
- обласному дитячому літературному конкурсі відділ культури
«Творчі канікули -2020»;
- Всеукраїнському конкурсі “Лідер читання»;
- міжнародному конкурсі-єднанні “ На одній хвилі
” у рамках Міжнародного десятиліття зближення
культур (2013-2022) за рішенням ООН;
- Всеукраїнському конкурсі малюнків та
фотографій «Що для мене Україна?»
Виставка робіт учнів та викладачів до «Дня миру» ДХШ
відділ культури
Першовереснева локація для всіх шкіл міста «Я – бібліотека №2
майбутнє України» (до Дня знань)
відділ культури

01.09.2020

Проведення свята Першого дзвоника (за умови ДМШ
припинення карантину)
відділ культури

01.09.2020

Свято Першокласника

МБК
відділ культури

01.09.2020

Шкільний глобус «В країну знань».

бібліотека №2
відділ культури

14.

01.09.2020

Книжкова виставка «В День знань заглянь у бібліотека №2
духовну скарбницю»
відділ культури

01.09.2020

Нарада з керівниками комунальних підприємств.

15.

02.09.2020
16.

17.

03.09.2020
03.09.2020

18.
04.09.2020
19.
05.09.2020
20.

06.09.2020
21.

07.09.2020
22.
08.09.2020
23.

08.09.2020
24.

10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
перший заступник
міського
голови
Вихівський В. Б.
Інформаційні виставки:
ДХШ
- 120 років від дня народження Романа відділ культури
Миколайовича Турина (1900–1979), українського
живописця, громадського діяча
- 80 років від дня народження Богдана
Михайловича Сороки (1940–2015), українського
графіка, живописця
віртуальна подорож «Рослини в нашому житті» (в бібліотека №1
рамках Року здоров’я рослин)
відділ культури
Презентація краєзнавчого буклету з циклу бібліотека №2
«Історія міста в портретах: ім’я на карті міста» (до відділ культури
65-річчя від дня народження О.П.Царика)
Прийом громадян.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
Полодюк М. І.
Турнір з міні-футболу серед чоловічих команд, 12.00 год.,
присвячений Дню фізичної культури та спорту
Центр «Спорт для
всіх»
управління
у
справах
сім’ї,
молоді та спорту.
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
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.
Круглий стіл для батьків на тему: «Як привчити 11.30 год
виконувати ЛФК дитину вдома»
Шепетівський
центр комплексної
реабілітації для
дітей з інвалідністю
управління праці

та соціального
захисту населення
25.

10.09.2020
10.09.2020

Літературна візитка «Незвичайне життя звичайної
людини» (до 365-річчя від дня народження Д.
Дефо)
До дня фізичної культури і спорту спортивно розважальний захід «Спорт і рух- це життя».

26.

10.09.2020

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

10.09.2020

Відкритий турнір з волейболу серед чоловічих
команд, присвячений Дню фізичної культури і
спорту

11.09.2020

Урочистості з нагоди Дня фізичної культури і
спорту (за окремим планом)

12.09.2020

Книжковий вернісаж « Мистецька душа України»

12.09.2020

Фізкультурно-оздоровча акція «Велодень»
нагоди Дня фізичної культури і спорту

14.09.2020

Апаратна нарада.

11.08.2020

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

27.

28.

29.

30.

з

31.

32.

33.

Бібліотека для дітей
відділ культури
10.00 год
відділення денного
перебування
територіального
центру (вул..Стуса)
управління праці
та соціального
захисту населення
Протягом дня
Сім’ї, які опинилися
у
складних
життєвих
обставинах
служба у справах
дітей
11.00 год.,
Спортзал
«Локомотив»
Центр «Спорт для
всіх»
управління
у
справах
сім’ї,
молоді та спорту.
Стадіон
«Локомотив»
Центр «Спорт для
всіх»
управління
у
справах
сім’ї,
молоді та спорту.
Бібліотека № 1.,
відділ культури
10.00 год.,
Площа Т.Шевченка
Центр «Спорт для
всіх»
управління
у
справах
сім’ї,
молоді та спорту.
8.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
18.30 год.,
Стадіон
«Локомотив»
управління
у
справах
сім’ї,

молоді та спорту.
10.09.2020

17.09.2020

Мала зала засідань
міськвиконкому
служба у справах
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
Інформаційна виставка:
ДХШ
- 140 років від дня народження Юлія Георгійовича відділ культури
Вірага (1880–1949), українського живописця
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
перший заступник
міського
голови
Вихівський В. Б.
Клуб активного довголіття : Йога на природі.
12.00 год.,
відділення
стаціонарного
догляду
для
постійного
або
тимчасового
проживання
тер
центру
(вул.Ст.
шосе)
управління
праці
та
соціального
захисту населення
Засідання виконавчого комітету.
14.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
Виставка – портрет ««Життєпис І. Карпенка- Бібліотека для дітей
Карого » (до 175-річчя від дня народження)
відділ культури

18.09.2020

Прийом громадян.

34.

10.09.2020
35.

13.09.2020
36.
15.09.2020
37.

16.09.2020

38.

17.09.2020
39.
40.

41.

42.

18.09.2020
19.09.2020

43.
44.

19.09.2020

Засідання комісії з питань захисту прав дитини.

10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
Полодюк М. І.
Година патріотизму «Сонце без миру не світить» бібліотека №2
(Міжнародний День Миру)
відділ культури
Виставка-екскурсія:
«Літературна
майстерня
Оксани
Забужко» (до 60-річчя
сучасної
української письменниці
Проведення моніторингу цін на основні
продовольчі товари на ринках та в торгівельних
закладах міста.

Бібліотека №1.,
відділ культури
10.00 год.,
ринки та торгівельні
заклади міста,

21.09.2020

Апаратна нарада.

22.09.2020

Практичне заняття для дітей: «Крупотерапія»

45.

46.

22.09.2020- Чемпіонат міста з футболу на призи клубу
27.09.2020 «Шкіряний м’яч» серед 5-6, 7-8 класів
47.

23.09.2020

Засідання адміністративної комісії.

23.09.2020

Засідання житлової комісії.

23.09.2020

Засідання координаційної ради з питань сім’ї,
гендерної політики і попередження торгівлі
людьми

24.09.2020

Інформаційна виставка - 130 років від дня
народження Івана Івановича Мозалевського
(1890–1975), українського художника, графіка,
педагога
Рейд «Підліток» обстеження умов проживання Протягом дня
дітей з неблагополучних сімей.
Сім’ї, які опинилися
у
складних
життєвих
обставинах
служба у справах

48.

49.

50.

51.
24.09.2020
52.

управління
економічного
розвитку
8.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
11.00 год.,
Шепетівський
центр комплексної
реабілітації для
дітей з інвалідністю
управління праці
та соціального
захисту населення
15.00 год.,
Стадіон
«Корчагінець»
Управління освіти,
ДЮСШ
Центр
«Спорт для всіх»
управління
у
справах
сім’ї,
молоді та спорту.
Мала зала засідань
міськвиконкому,
керуючий справами
міськвиконкому
Рачук В. І.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
перший заступник
міського
голови
Вихівський В. Б.
14.00 год.,
Мала
зала
виконкому
Управління освіти,
ДЮСШ
Центр
«Спорт для всіх»
управління
у
справах
сім’ї,
молоді та спорту.
ДХШ
відділ культури

дітей
24.09.2020
53.
24.09.2020
54.
55.

24.09.2020

25.09.2020
56.

28.09.2020
57.
28.09.2020
58.
59.

29.09.2020

День сімейних захоплень «З мамою і татом – до Протягом дня
бібліотеки»
Бібліотека для дітей
відділ культури
Засідання LХХVІІІ сесії міської ради VII 10.00 год.,
скликання
велика зала засідань
міськвиконкому
Засідання «Студентської служби». Лекційне Працівники
заняття «Алкоголь наш згубний ворог».
ЦСССДМ
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
Апаратна нарада.
8.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
віртуальна мандрівка «Незвичайний український Бібліотека №1.,
повістяр» ( до 175-річчя від дня народження відділ культури
І.Карпенка – Карого, українського письменника)
- виставка - реквієм «Жолобна книга Бабиного Бібліотека №1.,
Яру» ( до Дня пам’яті жертв Бабиного Яру)
відділ культури

29.09.2020
60.

61.

62.

63.
64.

Засідання «Школи волонтерів». Тренінг «Статева
поведінка молоді: шлях від сімейної культури
молоді до відповідальності за майбутнє власних
дітей»
29.09.2020 Фотогалерея «Свята та будні нашої бібліотеки»
Селфі - акція з улюбленою книгою «Читання - теж
імідж».
29.09.2020 Бібліо– фольк - party (бібліотечне українське
свято) «Бібліотека - чудо, бібліотека – клас, вона
завжди чекає на вас!» (до Всеукраїнського дня
бібліотек)
29.09.2020 День відкритих дверей «Бібліотека - відкритий
світ читання»

Працівники
ЦСССДМ

30.09.2020

Книжковий вернісаж «Мудрість крізь віки»

бібліотека №2
відділ культури

30.09.2020

Бібліознайомство «Усі шляхи ведуть до
бібліотеки» ( до Всеукраїнського Дня бібліотек) акція « Бібліотекар на годину»
-екскурсія « Подорож книжковими стежками»
Звіт
народного
амторського
ансамблю
української пісні «Колорит», присвячений 30 –
річчю утворення колективу

Бібліотека №1.,
відділ культури

65.
30.09.2020
66.

Перший заступник міського голови
Дзекан Н.М.
4-08-46

Бібліотека для дітей
відділ культури
Бібліотека для дітей
відділ культури
бібліотека №2
відділ культури

17.30 год.,
МБК
відділ культури

Вихівський В.Б.

