План заходів
управлінь та відділів апарату
Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету
на листопад 2020 року
№
з/п

Дата

1.

листопад

2.

листопад

Проведення
рейдів
групою
соціального
патрулювання по виявленню бездомних громадян
міста.

листопад

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.
Чемпіонат міста з міні-футболу серед чоловічих
команд

листопад
5.
листопад
6.
7.

листопад
листопад

8.

9.

листопад
02.11.2020

10.
02.11.2020
11.

12.

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.

листопад
3.

4.

Заплановані заходи

03.11.2020

13. 03.11.2020

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
Щосуботи та неділі,
спортивний
майданчик проспект
Миру, 12А.
Чемпіонат міста з шахів серед чоловіків.
15.00 год.,
Щосуботи та неділі,
Шаховий
клуб
«Дебют».
Апаратна нарада.
8.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
Книжкова виставка-вікторина по творчості
Бібліотека для дітей
М.Кульбовського
(до 85 - річчя від дня відділ культури
народження).
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
перший заступник
міського голови
Практичне заняття для дітей та батьків «Арт- 11.00 год.,

терапія вдома (різні техніки малювання)»

14.

15.

16.

17.

05.11.2020
06.11.2020

06.11.2020

06.11.2020
09.11.2020

18.
19.
20.
21.

09.11.2020
09.11.2020
09.11.2020
09.11.2020

22.

23.

10.11.2020

24.

11.11.2020

25.

26.

Віртуальна подорож «Мовчазні свідки історії»
(огляд книг рідкісних видань)
Прийом громадян.

11.11.2020

12.11.2020

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

Міський тур конкурсу Всеукраїнської краєзнавчої
акції «Українська революція: 100 років надії і
боротьби».
Апаратна нарада.

Шепетівський
центр комплексної
реабілітації
для
дітей з інвалідністю
управління
праці
та
соціального
захисту населення.
Бібліотека №1
відділ культури
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
міський голова
10.00 год.,
ринки та торгівельні
заклади міста,
управління
економічного
розвитку
14.00 год.,
ЦДЮТ
управління освіти
8.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
Бібліотека № 1.,
відділ культури
Бібліотека № 2.,
відділ культури
Заклади освіти
управління освіти
Бібліотека для дітей
відділ культури

Мовознавчий серпантин «Мова барвиста, мова
багата» (до Дня української писемності та мови).
Віртуальна подорож «Українська мова – мова
єднання»
Відзначення в навчальних закладах Дня
української писемності та мови.
Мовознавча подорож «Нашу душу гріє мова –
українська, барвінкова» (до дня української
писемності та мови).
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
перший заступник
міського голови
Засідання комісії з питань захисту прав дитини.
Мала зала засідань
міськвиконкому
служба у справах
дітей
Засідання адміністративної комісії.
Мала зала засідань
міськвиконкому,
керуючий справами
міськвиконкому
Засідання житлової комісії.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
перший заступник
міського голови

27.

12.11.2020
16.11.2020

28.
16.11.2020
29.
30.
31.
32.
33.

Виставка-пам'ять «О, скільки їх підводиться з Бібліотека для дітей
безсмертя» (вшанування пам’яті земляків, що відділ культури
загинули на Сході України).
Апаратна нарада.
8.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
Бібліотека № 2.,
Правовий лікбез «Якщо порушили твої права…»
відділ культури

16.11.2020

Виставка-інсталяція «Вкраїні Ввічливості»

Бібліотека № 2.,
відділ культури

16.11.2020

Відзначення Міжнародного дня толерантності

16.11.2020

Хвилина етики «Як це «Толерантно?» (До
Міжнародного дня толерантності).
Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності.

Заклади освіти
управління освіти
Бібліотека для дітей
відділ культури
Заклади дошкільної
освіти
управління освіти
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
перший заступник
міського голови
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
11.00 год.,
відділення денного
перебування
територіального
центру
управління
праці
та
соціального
захисту населення.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
міський голова

16-20.
11.2020

Нарада з керівниками комунальних підприємств.
34.

35.

17.11.2020

17.11.2020

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

Рейд «Підліток» обстеження умов проживання
дітей з неблагополучних сімей.
36.

18.11.2020

19.11.2020

Засідання виконавчого комітету.

19.11.2020

Тематичний захід «Герої нашого часу» до Дня
Гідності та Свободи.

37.

38.

Прийом громадян.
39.

20.11.2020

40.
41.
42.
43.
44.
45.

20.11.2020
20.11.2020
20.11.2020
21.11.2020
21.11.2020
21.11.2020
23.11.2020

46.
23.11.06.12.2020
47.

48.

24.11.2020

49.

25.11.2020

50.

25.11.2020

51.

25.11.2020

52.

25.11.2020

53.

25.11.2020

54.

26.11.2020

Книжкова виставка «Революція гідності – важкий Бібліотека №2
іспит для України».
відділ культури
Відзначення Дня Гідності та Свободи.
Заклади освіти
управління освіти
Експрес-інформація «Негасима свіча пам`яті» Бібліотека для дітей
(до Дня Гідності та Свободи).
відділ культури
Виставка – реквієм «Революція, що змінила Бібліотека №1.,
країну»( до Дня гідності та свободи).
відділ культури
Інформаційна виставка до Дня Гідності та ДХШ
Свободи.
відділ культури
ХХІ Міжнародний конкурс з української мови ім. ЗОШ №6
П.Яцика.
управління освіти
Апаратна нарада.
8.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
Спартакіада серед військовослужбовців:
Спортзал
- перетягування каната;
«Локомотив»;
- підтягування, поштовх гирі 24 кг.;
спортзал ДЮСШ ст.
- плавання;
«Корчагінець»;
- футзал
ДЮСШ
(басейн)
управління
у
справах
сім’ї,
молоді та спорту.
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
перший заступник
міського голови
Рейд «Підліток» обстеження умов проживання Протягом дня
дітей з неблагополучних сімей.
Сім’ї, які опинилися
у
складних
життєвих
обставинах
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
Арт - виставка «Зламана доля: оповідаючи про Бібліотека № 1.,
Катерину Бідокур» (до 120-річчя від дня відділ культури
народження української художниці).
Інформаційно-просвітницька акція «16 проти Працівники
насильства».
ЦСССДМ
Засідання «Студентської служби». Лекційне
заняття «16 днів проти насильства».
Засідання LXXIX сесії Шепетівської міської ради
VІІI скликання.

Працівники
ЦСССДМ
10.00 год.,
велика зала засідань
міськвиконкому,
міський голова

55.

56.

57.

58.

26.11.2020

26.11.2020

27.11.2020

27.11.2020

59.

27-28.
11.2020

60.

28.11.2020

61.
62.

28.11.2020
28.11.2020
30.11.2020

63.

64.

65.

30.11.2020

30.11.2020

10.00 год.,
відділення денного
перебування
Круглий стіл «Голодомор у нашому місті». Акція територіального
«Запали свічку пам’яті».
центру
управління
праці
та
соціального
захисту населення.
Інформаційна виставка 110 років від дня ДХШ
народження
Івана
Архиповича
Білика відділ культури
українського майстра художньої кераміки.
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
Погляд в минуле «Свічка плакала в скорботі» (до Бібліотека для дітей
Дня пам’яті жертв Голодомору).
відділ культури
День пам’яті жертв голодомору.
Заклади освіти
управління освіти
Покладання квітів присвячено Дню пам’яті жертв Біля
пам'ятного
Голодомору.
знаку
жертвам

Виставка – пам'ять - «Не маємо права забути» (до
Дня пам’яті жертв голодоморів).
Інформаційна виставка до Дня пам’яті жертв
Голодомору.
Апаратна нарада.

Голодомору
відділ культури
Бібліотека № 1.,
відділ культури
ДХШ
відділ культури
8.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
Бібліотека № 1.,
відділ культури

Виставка - портрет: «Майстер сатиричної прози»
(до 185- річчя від дня народження Марка Твена,
американського письменника).
Перегляд відеодиску з учнями відділу народних ДМШ.,
інструментів Міжнародного конкурсу юних відділ культури
баяністів «Сучасні ритми» (м.Кривий ріг).

