Затверджую
Міський голова
Полодюк М. І.
_______________
План заходів
управлінь та відділів апарату
Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету
на жовтень 2020 року
№
з/п

Дата

1.

жовтень

2.

жовтень

Проведення
рейдів
групою
соціального
патрулювання по виявленню бездомних громадян
міста.

жовтень

Здійснення оцінки потреб сімей та осіб, які
знаходяться в СЖО.
Надання соціальних послуг та здійснення
соціального супроводу сімей переселенців,
учасників АТО та членів їх сімей
Відвідування сімей з метою перевірки цільового
використання
державної
допомоги
при
народженні дитини
Корекційна робота з сім’ями, які знаходяться в
СЖО.
День
казки.
День
дошкільника
«Зустріч з казкою – це свято».
Нотно-книжкова виставка «Музика на всі часи»
(до Міжнародного дня музики).
Виставка – вітання «Хай буде теплою осінь
життя» (до Міжнародного дня людей похилого
віку).
Концерти онлайн кращих учнів фортепіанного
відділу присвячений Дню Козацтва.

жовтень
5.
жовтень
6.
7.
8.

9.

10.

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

жовтень
3.
4.

Заплановані заходи

жовтень
01.10.2020

01.10.2020

01-09.
10.2020

Прийом громадян.
11.

02.10.2020

Час і місце
проведення заходу
14.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
управління
праці
та
соціального
захисту населення.
Кабінет
першого
заступника міського
голови,
управління
праці
та
соціального
захисту населення.
По місту,
управління праці
та соціального
захисту населення.
Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ
Бібліотека для дітей
відділ культури
Бібліотека № 1.,
відділ культури

ДМШ
відділ культури
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
Полодюк М. І.

12.
13.

14.

02.10.2020

Інформація «Всі різні – всі
Міжнародного дня проти насилля).

03.10.2020

Віртуальна подорож «Друзі наші менші» (до Бібліотека № 1.,
Всесвітнього дня захисту тварин).
відділ культури
Турнір з шахів до Дня людей похилого віку
10.00 год.,
Шаховий
клуб
«Дебют»
управління
у
справах
сім’ї,
молоді та спорту.
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.
Пізнавально-розважальний захід «Про усмішку 10.00 год.,
від А до Я».
відділення денного
перебування
територіального
центру
управління
праці
та
соціального
захисту населення.
Засідання адміністративної комісії.
Мала зала засідань
міськвиконкому,
керуючий справами
міськвиконкому
Рачук В. І.
Засідання комісії з питань захисту прав дитини.
Мала зала засідань
міськвиконкому
служба у справах
дітей
Рейд «Підліток» обстеження умов проживання Протягом дня
дітей з неблагополучних сімей.
Сім’ї, які опинилися
у
складних
життєвих
обставинах
служба у справах
дітей
Дискусійний
майданчик
«Історичні
уроки Бібліотека для дітей
революційних подій» (до 100-річчя подій відділ культури
Української революції).
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

04.10.2020

05.10.2020
15.

16.

06.10.2020

17.

06.10.2020

18.

07.10.2020

19.

08.10.2020

20.

08.10.2020

21.

22.

08.10.2020

09.10.2020

рівні»

(до Бібліотека № 2.,
відділ культури

11.10.2020 Презентація - цікавинка про великих "Ті, що Бібліотека для дітей
творять красу кольорами" (до Дня художника відділ культури
України).
12.10.2020 Апаратна нарада.
8.00 год.,
мала зала засідань
24.
міськвиконкому
Засідання житлової комісії.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
25. 12.10.2020
перший заступник
міського
голови
Вихівський В. Б.
Книжкова виставка «Козацька Абетка».
Бібліотека № 2.,
26. 12.10.2020
відділ культури
12.10.2020 Бесіда з учнями відділу духових та ударних ДМШ
інструментів до Дня козацтва на тему: «Історія відділ культури
27.
козацтва».
12.10.2020 Виставка – присвята «Наші захисники–провідники Бібліотека №1.,
28.
миру» (до Дня Захисника України).
відділ культури
12-13.
Урочистості з нагоди Дня захисника України.
Військові частини
10.2020
міста
29.
відділ культури
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
30. 13.10.2020
перший заступник
міського
голови
Вихівський В. Б.
Онлайн концерт Дитячої філармонії до Дня ДМШ
31. 13.10.2020 Захисника Вітчизни «Нам пора для України відділ культури
жити».
Розважальний захід «Подорож козацькими 10.00 год.,
стежками».
відділення денного
перебування
територіального
32. \ 13.10.2020
центру
управління
праці
та
соціального
захисту населення.
Спортивно- розважальний захід для дітей та 11.00 год.,
Шепетівський
батьків «Козацькі ігри».
центр комплексної
реабілітації для
33. 13.10.2020
дітей з інвалідністю
управління
праці
та
соціального
захисту населення.
Лекція-бесіда для учнів струнно-смичкового ДМШ
34. 13.10.2020 відділу до Дня козацтва.
відділ культури
23.

35.

13.10.2020

Віртуальна подорож козацькими стежками Бібліотека №2.,
«Козацька держава – наша гордість і слава»
відділ культури

36.

13.10.2020

37.

14.10.2020

38.

15.10.2020

39.

15.10.2020
15.10.2020

Бесіда з учнями відділу народних інструментів на ДМШ
тему: «Виникнення козацтва та козацькі пісні».
відділ культури
Година пізнання «У хоробрі козаки будем гратись
залюбки» (до дня українського козацтва).
Тематична експозиція «Захисник України – це
звучить гордо!» (до Дня захисника України).
Засідання «Студентської служби». Лекційне
заняття «Конфлікти: вирішення та попередження».
Проведення І, ІІ етапів ХІ Міжнародного мовнолітературного конкурсу ім.Т.Шевченка в онлайнрежимі.

Бібліотека для дітей
відділ культури

Засідання виконавчого комітету.

14.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
14.00 год.,
НВК №1
управління
у
справах
сім’ї,
молоді та спорту.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
Полодюк М. І.
10.00 год.,
ринки та торгівельні
заклади міста,
управління
економічного
розвитку
12.00 год.,
Парк культури та
відпочинку
управління
у
справах
сім’ї,
молоді та спорту.
Працівники
ЦСССДМ

40.

41.

15.10.2020

Чемпіонат міста Шепетівки зі стрільби з
пневматичної зброї серед команд загальноосвітніх
навчальних закладів з нагоди Дня захисника
України та Дня українського козацтва.
Прийом громадян.

42.

43.

16.10.2020

16.10.2020

16.10.2020
44.

45.

16.10.2020
19.10.2020

46.
19.10.2020
47.
19.10.2020
48.
49.

20.10.2020

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

Відкритий чемпіонат Шепетівської ДЮСШ з
легкоатлетичного кросу пам’яті Олександра
Давидчука.

Працівники
ЦСССДМ
Заклади загальної
середньої освіти
управління освіти

Інформаційно – просвітницька акція
до
Європейського Дня боротьби з торгівлею людьми
«Торгівля людьми – проблема сьогодення».
Апаратна нарада.
8.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
Засідання «Школи волонтерів». Лекційне заняття Працівники
«Негативні наслідки вживання алкоголю. Молодь ЦСССДМ
і проблема вживання алкоголю»
Виставка – ювілей: «Дзеркало життя Бориса Бібліотека № 1.,
Олійника» (до 90-річчя від дня народження відділ культури
Бориса Олійника , українського поета).
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,

Відкрите заняття з розвитку мовлення «Багатий
кошик».
50.

20.10.2020

51.

21.10.2020

52.

22.10.2020

Інструктивно-методична нарада керівників ЗДО з
питання «Модель сучасного ЗДО: реалії
функціонування, перспективи розвитку».
Засідання LXXVIII сесії Шепетівської міської
ради VІІ скликання.

Рейд «Підліток» обстеження умов проживання
дітей з неблагополучних сімей.
53.

22.10.2020

54.

22.10.2020

55.

56.

23.10.2020

25.10.2020
26.10.2020

57.
58.

26.10.2020

Бібліотечний урок «Перший крок у світ книжок»
(пізнавальна екскурсія
першокласників до
бібліотеки).
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
Патріотичний прайм-тайм «Нам визволителі Бібліотека № 2.,
свободу принесли».
відділ культури
Апаратна нарада.
8.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
Виставка улюбленого автора «Країна незвичайних Бібліотека № 2.,
героїв» (70 років Володимиру Лису).
відділ культури
Нарада з керівниками комунальних підприємств.

59.

27.10.2020

60.

28.10.2020

перший заступник
міського
голови
Вихівський В. Б.
11.00 год.,
Шепетівський
центр комплексної
реабілітації для
дітей з інвалідністю
управління
праці
та
соціального
захисту населення.
10.00 год.,
Будинок освіти
управління освіти
10.00 год.,
велика зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
Полодюк М. І.
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
Вихівський В. Б.
Чемпіонат міста Шепетівки з міні-футболу серед Спортивний
чоловічих команд.
майданчик ДЮСШ
"Колосок" та с.
Судилків

61.
62.

63.

28.10.2020
28.10.2020

29.10.2020

управління
у
справах
сім’ї,
молоді та спорту.
Відзначення в навчальних закладах Дня Заклади освіти
визволення України від фашистських загарбників. управління освіти
Виставка – пам'ять «Визволення України: героїзм і
трагедія» (до Дня визволення України від нацизму
в роки Другої світової війни).
Проведення моніторингу цін на основні
продовольчі товари на ринках та в торгівельних
закладах міста.

Прийом громадян.
64.

30.10.2020

Керуючий справами виконавчого комітету

Бібліотека № 1.,
відділ культури
10.00 год.,
ринки та торгівельні
заклади міста,
управління
економічного
розвитку
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
Полодюк М. І.

Рачук В. І.

