
       
                                                                    УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 

від __________2020 року                          м.Шепетівка                                        № _______ 
 
 
Про план роботи виконавчого 
комітету Шепетівської 
міської ради на IV квартал 2020 р. 
 
 
 Керуючись ст. 52, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні,” 
виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ: 

 
 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Шепетівської міської ради на IV 
квартал 2020 року (додається). 

 
 
2. Контроль за виконанням заходів, передбачених планом роботи, покласти на 

заступників міського голови згідно з розподілом посадових обов’язків.  
 
 
 
 
 

                    Міський голова                                                                Полодюк М. І. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Додаток 
                                                                                                                              до рішення виконкому 
                                                                                                                           від ______2020р.№ ____ 
 

 
І. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

для розгляду на засіданнях виконкому міської ради 
у IV кварталі 2020 року 

 
Дата 

засідання 
виконкому 

Назва питання Відповідальний 
за підготовку 

 Строки подання 
матеріалу та  

оприлюднення 
проекту на сайті 

міської ради 

        Доповідають 

      Жовтень 
1.       1. 15.10.2020р Про виконання 

заходів з 
підготовки 
житлово-
комунального 
господарства та 
об’єктів 
соціальної сфери 
до роботи в 
зимовий період 
2020-2021 року. 

Вихівський В.Б.  
перший 
заступник 
міського голови 

25.09.2020р Гудзик Ю. А.– начальник 
управління житлово-
комунального 
господарства. 

Листопад 

2.   2. 19.11.2020р Про реалізацію 
державної 
програми 
субсидій для 
відшкодування 
витрат на оплату 
житлово-
комунальних 
послуг 
м.Шепетівка та 
інші 
нововедення в 
соціальній сфері. 

Перший 
заступник 
міського голови 

30.10.2020р Білас С. Г. - начальник 
управління праці і 
соціального захисту 
населення. 

Грудень 

4.       3.   17.12.2020р Про роботу 
Шепетівського 
ЦСССДМ щодо 
здійснення 
соціального 
супроводу та 
облік сімей які 
опинилися в 
складних 
життєвих 
обставинах. 

Заступник 
міського голови 

27.11.2020р Вінницька Т. О. – 
директор міського 
Центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді. 
 



 
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВІ ЗАХОДИ 

 
 

1. Заходи з нагоди Дня захисника України та Дня Українського козацтва. 
 

Жовтень 2020 р.                                            Організаційний відділ, відділ культури 
 

2. Заходи з нагоди визволення України від німецько – фашистських загарбників 
 

   Жовтень 2020 р.                 .                             Відділи: організаційний, культури,  
                                                                             містобудуваннята архітектури; 
                                                                             управління: житлово-комунального 

                                                                                     господарства та з питань   
                                                                                     врегулюванняземельних 
                                                                                     відносин, освіти, економічного     
                                                                                     розвитку, праці та соціального                                          

                                                                              захисту населення, у справах сім’ї,  
                                                                              молоді та спорту; ЦСССДМ 
 

3. Заходи з нагоди Міжнародного дня студентів. 
 

Листопад 2020 р.                                              Управління у справах сім’ї, молоді та  
                                                                            спорту, ЦСССДМ 
 

4. Вшанування пам’яті жертв голодоморів.  
 

 Листопад 2020 р.                                               Відділи: організаційний, культури,  
                                                                             управління: житлово-комунального 

                                                                                     господарства та з питань  
                                                                                    врегулювання земельних 
                                                                                    відносин, освіти, економічного                               
                                                                                    розвитку, праці та соціального захисту    

                                                                             населення, у справах сім’ї, молоді та 
спорту; ЦСССДМ 

 
 

5.     Заходи з нагоди Дня місцевого самоврядування.  
 
       Грудень 2020 р.                                             Відділи:організаційний, культури 
 

6. Урочисті заходи з нагоди Дня Збройних сил України. 
 
      Грудень 2020 р.                                             Відділи: організаційний, культури,  

                                                                                     управління: освіти, праці та            
                                                                              соціального захисту населення, у 
                                                                              справах сім’ї, молоді та спорту;      

ЦСССДМ 
 

7.  Заходи з нагоди Новорічних свят.                            Відділи:  культури 
  Грудень 2020 р.                                                 управління: освіти, праці та                                   



                                                                                          соціальногозахисту населення, 
справах сім’ї, молоді та спорту; 
ЦСССДМ 

 
8. Заходи з нагоди професійних свят (Дні: працівників освіти, Всесвітній день 

архітектора, юриста, медсестри швидкої медичної допомоги, працівників стандартизації 
та метрології України, працівників державної санітарно-епідеміологічної служби 
України, Захисника України, працівників харчової промисловості, автомобіліста і 
дорожника, працівників соціальної сфери, залізничника України, працівників культури 
та аматорів народного мистецтва, працівників сільського господарства, працівників 
прокуратури України, Збройних сил України, працівників суду України, працівників 
державної виконавчої служби, адвокатури України, працівників статистики в Україні, 
енергетика, працівників архівних установ України). 

 
              Жовтень – грудень 2020 р.               Відділи: організаційний, культури 
 
 
 

Засідання: 
 

9. Апаратна нарада. 
 
Щопонеділка                                                            Міський голова  Полодюк М. І. 

 
10. Нарада з керівниками комунальних підприємств. 

 
Щовівторка                                                              Перший заступник  

міського голови Вихівський В. Б.  
 
11. Засідання тимчасової міської комісії з питань погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати ( грошового забезпечення) пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. 

 
Щомісячно                                                               Міський голова Полодюк М. І.  
 

12. Засідання міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і 
зайнятості населення. 

Щомісячно                                                                            
Перший заступник міського            
голови Вихівський В. Б.  

13. Засідання житлової комісії. 
 

Третій понеділок кожного місяця                                        Перший заступник 
міського голови Вихівський В. Б.  

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

 
Щомісячно                                                                  Перший заступник 

міського голови Вихівський В. Б.  
15. Засідання адміністративної комісії. 

 
Друга або третя середа місяця                                  Керуючий справами виконавчого 

комітету Рачук В. І. 



16. Засідання комісії з питань захисту прав дитини. 
 
Друга середа кожного місяця                                   Міський голова Полодюк М. І. 
 

17. Засідання координаційної ради в справах сім’ї, гендерної політики, попередження 
торгівлі людьми. 

 
Листопад 2020 р.                                                        Начальник управління сім'ї, 

молоді та спорту                                                         
Стасюк Н. В. 

 
18. Засідання координаційної ради з питань молодіжної політики. 

 
Листопад 2020 р..                                                       Начальник управління сім'ї, 

молоді та спорту                                                                                     
                                                                                     Стасюк Н. В. 

 
19. Засідання спостережної комісії виконавчого комітету Шепетівської міської ради 

 
Грудень 2020 р.                                                          Начальник управління сім'ї, 

молоді та спорту                                                       
Стасюк Н. В.; директор міського 
Центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді  

                                                                                     Вінницька Т. О. 
 

20. Засідання колегії служби в справах дітей. 
 
Грудень 2020 р.                                                         Начальник управління сім'ї, 

молоді та спорту 
                                                                                    Стасюк Н. В.;  
                                                                                    начальник служби у справах дітей 
                                                                                    Купрацевич К. В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету              Рачук В. І. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


