
Затверджую  
Міський голова 

Бузиль В. В. 
 

___________________ 
План заходів 

управлінь та відділів апарату 
Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету 

на грудень 2020 року 
 

№ 
з/п 

Дата 
 

Заплановані заходи Час і місце 
проведення заходу 

1.  грудень 

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. 

14.00 год., 
мала зала засідань 
міськвиконкому 
управління праці 
та соціального 
захисту населення. 

2.  грудень 

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

Кабінет першого 
заступника міського 
голови, 
управління праці 
та соціального 
захисту населення. 

3.  

грудень Проведення рейдів групою соціального 
патрулювання по виявленню бездомних громадян 
міста. 

По місту,  
управління праці 
та соціального 
захисту населення. 

4.  
грудень Здійснення оцінки потреб сімей та осіб, які 

знаходяться в СЖО. 
Працівники 
ЦСССДМ 

5.  
грудень Надання соціальних послуг та здійснення 

соціального супроводу сімей переселенців,  
учасників АТО та членів їх сімей 

Працівники 
ЦСССДМ 

6.  
грудень Відвідування сімей з метою перевірки цільового 

використання державної допомоги при 
народженні дитини 

Працівники 
ЦСССДМ 

7.  
грудень Корекційна робота з сім’ями, які знаходяться в 

СЖО. 
Працівники 
ЦСССДМ 

8.  
грудень Лекційне заняття в НВК в загальноосвітній школі 

-гімназії на тему: «Конфлікти. Шляхи їх 
розв’язання». 

Працівники 
ЦСССДМ 

9.  
грудень Лекційне заняття в СЗОШ №2 на тему: 

«Профілактика ВІЛ/СНІДу».  
Працівники 
ЦСССДМ 

10.  
грудень Лекційне заняття в ЗОШ №4 на тему: «Захист від 

недбалого ставлення, жорстокості, експлуатації». 
Працівники 
ЦСССДМ 

11.  
грудень Лекційне заняття в спеціалізованій школі - 

інтернаті на тему: «Твоя інформаційна безпека». 
Працівники 
ЦСССДМ 

12.  
грудень Лекційне заняття в ЗОШ №8 на тему: «ВІЛ/СНІД 

соціальна хвороба». 
Працівники 
ЦСССДМ 

13.  
грудень Відеолекторій в ЗОШ №1 на тему: «Усе про 

ВІЛ/СНІДу». 
Працівники 
ЦСССДМ 

14.  
грудень Лекційне заняття в ЗОШ №6 на тему: «Інфекційні 

захворювання. Профілактика ВІЛ/СНІДу».  
Працівники 
ЦСССДМ 



15.  01.12.2020 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  
мала зала засідань 
міськвиконкому, 
перший заступник 
міського голови   

16.  01.12.2020 
Інформаційно – просвітницька акція  до 
Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом: «Не дай 
СНІДу шанс». 

Працівники 
ЦСССДМ 

17.  01.12.2020 
Бібліомікс «Stop наркотик! Nо СНІД»  Бібліотека № 2., 

відділ культури 

18.  01.12.2020 

Інформаційна виставка 125 років від дня 
народження Миколи Григоровича Бутовича, 
українського живописця, графіка, карикатуриста, 
поета, автора епіграм. 

ДХШ 
відділ культури 

19.  01.12.2020 
Година міркувань «Нове покоління вибирає 
здоров’я» (до Всесвітнього дня боротьби зі 
СНІДом). 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

20.  01.12.2020 
Година міркувань «Нове покоління вибирає 
здоров’я» (до Всесвітнього дня боротьби зі 
СНІДом). 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

21.  
01-10. 

12.2020 
Акція «16 днів проти насильства». Заклади освіти 

управління освіти 

22.  
01-19. 

12.2020 
Благодійна акція «Мішок Святого Миколая». Працівники 

ЦСССДМ 

23.  02.12.2020 
Тематична полиця «Торгівля людьми – це форма 
сучасного рабства та порушення прав людини». 

Бібліотека № 2., 
відділ культури 

24.  02.12.2020 
Єдиний день з охорони праці. Заклади освіти 

управління освіти 

25.  03.12.2020 

Експрес-інформації «Люди з добрим серцем» (до 
Міжнародного дня волонтерів), «Скарбничка 
добрих справ» (до Міжнародного дня людей з 
особливими потребами). 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

26.  03.12.2020 

Зустріч-спілкування «Добро і милосердя єднають 
серця» до Міжнародного дня людей з обмеженими 
можливостями. 

11.00 год.,  
Відділення денного 
перебування 
територіального 
центру (вул. Стуса)  
управління праці 
та соціального 
захисту населення. 

27.  03.12.2020 

Захід приурочений до Міжнародного дня 
інвалідів. 

11.00 год.,  
Шепетівський  
центр комплексної 
реабілітації для 
дітей з інвалідністю 
управління праці 
та соціального 
захисту населення. 

28.  
03-09 

12.2020 
 

Спартакіада серед військовослужбовців: 
 

Спортзал 
«Локомотив»; 
ДЮСШ (Басейн); 
Спортзал ДЮСШ; 
управління у 



справах сім’ї, 
молоді та спорту. 

29.  
04.12.2020 

 

Прийом громадян. 10.00 год., 
мала зала засідань 
міськвиконкому, 
міський голова  

30.  
04.12.2020 

 
Військово-патріотична книжкова виставка «На 
варті Вітчизни» (до Дня Збройних сил України). 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

31.  
04.12.2020 

 
Відзначення волонтерів центру з нагоди 
Міжнародного дня волонтера. 

Працівники 
ЦСССДМ 

32.  
04.12.2020 

 
Відзначення Дня Збройних Сил України. Заклади освіти 

управління освіти 

33.  
04.12.2020 

 
Онлайн-інформація «Злочин на грунті ненависті» . Бібліотека № 2., 

відділ культури 

34.  
05.12.2020 

 

Інформаційна виставка 80 років від дня 
народження Ірини Онуфріївни Стасів-Калинець, 
української письменниці, поетеси, художниці, 
правозахисниці, громадської діячки. 

ДХШ 
відділ культури 

35.  
07.12.2020 Апаратна нарада.  8.00 год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому 

36.  
07.12.2020 Інформаційна виставка 120 років від дня 

народження Катерини Василівни Білокур, 
української художниці. 

ДХШ 
відділ культури 

37.  
07-11. 

12.2020 
Всеукраїнський тиждень права. Заклади освіти 

управління освіти 

38.  
07-13. 

12.2020 
Правові сходинки «Я українець – є у мене право» 
(в рамках Тижня правових знань). 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

39.  08.12.2020 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  
мала зала засідань 
міськвиконкому, 
перший заступник 
міського голови   

40.  

 

08.12.2020 

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

10.00 год., 
ринки та торгівельні 
заклади міста, 
управління 
економічного 
розвитку 

41.  10.12.2020 

Засідання комісії з питань захисту прав дитини. Мала зала засідань 
міськвиконкому 
служба у справах 
дітей 

42.  10.12.2020 

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

Протягом дня  
Сім’ї, які опинилися 
у складних 
життєвих 
обставинах 
служба у справах 
дітей 

43.  10.12.2020 
Виставка-кросворд «Перехрестя Мудрого 
Закону». 

Бібліотека № 2., 
відділ культури 



44.  11.12.2020 

Засідання житлової комісії. 10.00 год.,  
мала зала засідань 
міськвиконкому, 
перший заступник 
міського голови 

45.  

12-20 
12.2020 

Чемпіонат міста з міні-футболу серед чоловічих 
команд 

Щосуботи та неділі, 
спортивний 
майданчик проспект 
Миру, 12А. 

46.  
14.12.2020 Апаратна нарада.  8.00 год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому 

47.  
14.12.2020 Інформаційна виставка День вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС. 

ДХШ 
відділ культури 

48.  
14.12.2020 Відзначення Дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС 
Заклади освіти 
управління освіти 

49.  

14.12.2020 Книжково-ілюстративна виставка «Богдан 
Хмельницький – видатний державний діяч і 
полководець» (з нагоди 425-річчя від дня 
народження Гетьмана). 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

50.  15.12.2020 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  
мала зала засідань 
міськвиконкому, 
перший заступник 
міського голови   

51.  
15-25 

12.2020 

Новорічні заходи з циклу «Різдвяні зустрічі з 
музикою». 

ДМШ 
відділ культури 

52.  

 

16.12.2020 

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

10.00 год., 
ринки та торгівельні 
заклади міста, 
управління 
економічного 
розвитку 

53.  
17.12.2020 Засідання виконавчого комітету. 14.00 год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому 

54.  17.12.2020 

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

Протягом дня  
Сім’ї, які опинилися 
у складних 
життєвих 
обставинах 
служба у справах 
дітей 

55.  17.12.2020 

Народознавче свято «Миколай до нас приходить». 
Святкова вікторина. 

11.00 год.,  
Відділення денного 
перебування 
територіального 
центру (вул. Стуса)  
управління праці 
та соціального 
захисту населення. 



56.  17.12.2020 
Бесіда та відео концерт до 250-річчя з дня 
народження Л.Бетховена для учнів середніх та 
старших класів. 

ДМШ 
відділ культури 

57.  17.12.2020 
Арт-терапія «Сніг, сніжок, посипай, ось і добрий 
Миколай». 

Бібліотека № 2., 
відділ культури 

58.  
18.12.2020 

 

Прийом громадян. 10.00 год., 
мала зала засідань 
міськвиконкому, 
міський голова  

59.  
18.12.2020 

 

Онлайн-привітання до Дня Святого Миколая. 11.00 год.,  
Шепетівський  
центр  комплексної 
реабілітації для 
дітей з інвалідністю 
управління праці 
та соціального 
захисту населення. 

60.  18.12.2020 Новорічна подорож «Перша зіронька горить, 
Миколай до нас спішить!». 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

61.  
18-20 

12.2020 

Театралізоване вітання Святого Миколая дітей  
міста «Святи Миколай до нас в гості завітай». 

МБК 
відділ культури 

62.  
18-24 

12.2020 
Святкування новорічних та різдвяних свят. Заклади освіти 

управління освіти 

63.  19.12.2020 
Відкриття міської ялинки «Миколай запалює 
вогні». 

Площа Т.Шевченка  
відділ культури 

64.  
21.12.2020 Апаратна нарада. 8.00 год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому 

65.  
21.12.2020 Засідання «Школи волонтерів». Підсумки роботи 

«Школи волонтерів» за 2020 рік. 
Працівники 
ЦСССДМ 

66.  22.12.2020 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  
мала зала засідань 
міськвиконкому, 
перший заступник 
міського голови   

67.  
23.12.2020 

 

Засідання адміністративної комісії. Мала зала засідань 
міськвиконкому, 
керуючий справами 
міськвиконкому   

68.  
23.12.2020 

 

Клуб активного довголіття: святкова програма 
«Новорічний серпантин». 

11.00 год.,  
Відділення денного 
перебування 
територіального 
центру (вул. Стуса)  
управління праці 
та соціального 
захисту населення. 

69.  

 

23.12.2020 

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

10.00 год., 
ринки та торгівельні 
заклади міста, 
управління 
економічного 



розвитку 

70.  
24.12.2020 Концерт Дитячої філармонії «Різдвяні мрії». ДМШ 

відділ культури 

71.  

 
24.12.2020 

Засідання сесії Шепетівської міської ради VІІI 
скликання. 

10.00 год., 
велика зала засідань 
міськвиконкому, 
міський голова 

72.  
27.12.2020 

 
Новорічний вернісаж «А зима буває різна». Бібліотека №2 

відділ культури 

73.  
28.12.2020 Апаратна нарада. 8.00 год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому 

74.  
28.12.2020 Засідання «Студентської служби». Звіт про 

діяльність студентської соціальної служби за 2020 
рік. 

Працівники 
ЦСССДМ 

75.  29.12.2020 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  
мала зала засідань 
міськвиконкому, 
перший заступник 
міського голови   

76.  

 

29.12.2020 

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

10.00 год., 
ринки та торгівельні 
заклади міста, 
управління 
економічного 
розвитку 

77.  

29.12.2020 Новорічне свято «Пригоди в Новорічну ніч». 11.00 год.,  
Відділення денного 
перебування 
територіального 
центру (вул. Стуса)  
управління праці 
та соціального 
захисту населення. 

           

 

 

 

 

 

 

 

               Керуючий справами виконавчого комітету                                  Рачук В. І. 

 
 
 
 
 
 


