Затверджую
Міський голова
Віталій БУЗИЛЬ
___________________
План заходів
управлінь та відділів апарату
Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету
на січень 2021 року
№
з/п
1.

2.

Дата

Заплановані заходи

січень

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

січень
січень

3.
січень
4.
5.
6.

січень
січень
січень

7.
8.

січень
січень

9.
10.
11.

12.

13.

03.01.2021
04.01.2021

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.
Лекційне заняття в спеціалізованій
школі інтернаті на тему: «Все в твоїх руках»
Лекційне заняття в НВК№3 загальноосвітній
школі ліцеї на тему: «Наркоманія та СНІД:реалії
сьогодення»
Мюзикл «Душа Прайду» (за мотивами всесвітньо
відомої історії «Король Лев»).
Участь педагогів в обласних конкурсах «Учитель
року-2021», «Керівник закладу освіти-2021».
Книжковий калейдоскоп: «Різдво - звичаї та
традиції».
Ілюстрована поличка «З добром і радістю Різдво у
кожну хату завітає».
Нарада з керівниками комунальних підприємств.

05.01.2021

05.01.2021

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

Час і місце
проведення заходу
Кабінет заступника
міського голови,
управління
праці
та
соціального
захисту населення.
Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ
МБК
відділ культури
м.Хмельницький
(дистанційно)
управління освіти
Бібліотека № 1.,
відділ культури
Бібліотека № 2.,
відділ культури
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
заступник міського
голови І.Ялоха
10.00 год.,
ринки та торгівельні
заклади міста,
управління
економічного
розвитку

05.01.2021
14.

05.01.2021
15.
16.

05.01.2021
05.01.2021

17.
18.

06.01.2021
06.01.2021

19.

20.

07.01.2021

08.01.2021
21.
08.01.2021
22.

23.

11.01.2021

24.

12.01.2021

25.

12.01.2021

26.

12.01.2021

11.00 год.,
Відділення денного
перебування
Різдвяні онлайн-посиденьки «Як святкують Різдво територіального
у різних країнах».
центру (вул. Стуса)
управління
праці
та
соціального
захисту населення.
Методичні об’єднання педагогічних працівників- Заклади освіти
предметників в дистанційному та заочному управління освіти
режимі.
Книжкова хуртовина «Відкриймо серце для Бібліотека № 2.,
Різдва».
відділ культури
Онлайн – знайомство «Горить душа її поезії над Бібліотека для дітей
краєм» (до 80-річчя від дня народження Ганни відділ культури
Чубач).
Єдиний день з охорони праці.
Заклади освіти
управління освіти
Інформаційна виставка 125 років від дня ДХШ
народження Івана Бабія (1896–1945), українського відділ культури
живописця, рисувальника.
Відділення
стаціонарного
догляду
для
постійного
або
Привітання з Різдвом Христовим та «солодкий тимчасового
проживання
стіл» для мешканців відділення.
територіального
центру
управління
праці
та
соціального
захисту населення.
Літературна мозаїка: «Я вся зіткана з почуттів і Бібліотека № 1.,
думок» (до 80-річчя від дня народження Ганни відділ культури
Чубач, української поетеси).
Інформаційна виставка:
ДХШ
-90 років
від
дня
народження Костянтина відділ культури
Івановича Чеканьова (1931–2000), українського
скульптора;
-110 років від дня народження Василя Федоровича
Мироненка (1911–1964), українського графіка.
Засідання працівників центру: «Соціальна робота Працівники
з сім’ями, які опинилися в складних життєвих ЦСССДМ
обставинах в умовах карантину».
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
заступник міського
голови І.Ялоха
Підведення підсумків благодійної акції «Мішок Працівники
Святого Миколая».
ЦСССДМ
Літературні роздуми біля тематичної полиці Бібліотека для дітей
«Джек Лондон – видатний майстер у жанрі відділ культури

оповідання» (до 145-річчя від дня народження).
Засідання житлової комісії.
27.

13.01.2021

28.

13.01.2021

29.

13.01.2021

15.01.2021

15.01.2021

30.

17.01.2021

31.

19.01.2021

32.

19.01.2021

33.

20.01.2021

34. 20.01.2021

10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
заступник міського
голови І. Ялоха
Засідання комісії з питань захисту прав дитини.
14.00 год.,
Мала зала засідань
міськвиконкому
служба у справах
дітей
11.00 год.,
Відділення денного
перебування
Віртуальна подорож «Щедрівка і Коляда в нашу територіального
центру (вул. Стуса)
хату загляда».
управління праці
та соціального
захисту населення.
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
Засідання «Школи волонтерів». Планування Працівники
діяльності Школи волонтерів на 2021 рік. ЦСССДМ
Лекційне заняття на тему: «Залучення молоді до
профілактики негативних явищ в молодіжному
середовищі - запорука успіху».
Бібліотека у кадрі «Година повідомлень. Бібліотека № 2.,
Орданський обряд».
відділ культури
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
заступник міського
голови І.Ялоха
Інформаційна виставка 140 років від дня ДХШ
народження Параски
Миколаївни відділ культури
Павленко (1881–1983), української майстрині
декоративного розпису.
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
11.00 год.,
Шепетівський
Спортивна розвага «Водичко, водичко, умий моє
центр комплексної
личко».
реабілітації
для
дітей з інвалідністю

35.

21.01.2021

Відзначення Дня Соборності України.

21.01.2021

Засідання виконавчого комітету.

36.
Рейд «Підліток» обстеження умов проживання
дітей з неблагополучних сімей.
37.

21.01.2021

21.01.2021
38.

39.

40.

41.
42.
43.
44.

21.01.2021

22.01.2021

22.01.2021
22.01.2021
22.01.2021
22.01.2021
24.01.2021

45.
25.01.2021
46.

47.

26.01.2021

Історичний екскурс «Соборність України-єдність
нації».

управління праці
та соціального
захисту населення.
Заклади освіти
управління освіти
14.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
Протягом дня
Сім’ї, які опинилися
у
складних
життєвих
обставинах
служба у справах
дітей
11.00 год.,
Відділення денного
перебування
територіального
центру (вул. Стуса)
управління праці
та соціального
захисту населення.
ДХШ
відділ культури

Інформаційна виставка 100 років від дня
народження Анатолія Саркісовича Арутюнянца
(1921–1999), українського графіка, художникакарикатуриста.
Прийом громадян.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
В.Бузиль
Інформаційна виставка День соборності України.
ДХШ
відділ культури
Історична година: «Великий день єднання» (до Бібліотека № 1.,
Дня Соборності України).
відділ культури
Історичний дайджест «Великий день єднання» (до Бібліотека для дітей
Дня Соборності України)
відділ культури
Бібліотека у кадрі. Подкаст «Ми єдиний народ в Бібліотека № 2.,
єдиній державі»
відділ культури
Виставка
–
портрет
«Багатогранний Бібліотека для дітей
письменницький скарб Павла Тичини» (до 130 - відділ культури
річчя від дня народження).
Виставка-розповідь
«Трагічні
сторінки Бібліотека № 1.,
Голокосту» (до Міжнародного дня пам’яті жертв відділ культури
Голокосту).
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
заступник міського
голови І.Ялоха

Засідання адміністративної комісії.
48.

49.

50.
51.

52.

53.

27.01.2021

27.01.2021

27.01.2021
27.01.2021

27.01.2021

28.01.2021

54.

28.01.2021

55.

28.01.2021

56.

29.01.2021

57.

29.01.2021

58.

29.01.2021

Мала зала засідань
міськвиконкому,
керуючий справами
міськвиконкому
Н.Білас
Інформаційна виставка 110 років від дня ДХШ
народження Івана Макаровича Гончара (1911– відділ культури
1993), українського скульптора, живописця,
графіка, етнографа, народознавця, колекціонера.
Виставка – портрет «Грані великого таланту» (до Бібліотека № 1.,
130-річчя від дня народження Павла Тичини, відділ культури
українського поета).
Виставка – хронограф «Голокост в країні: пам'ять Бібліотека для дітей
і уроки» (до Міжнародного дня пам’яті жертв відділ культури
Голокосту).
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
Засідання сесії Шепетівської міської ради VІІI 10.00 год.,
скликання.
велика зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
В.Бузиль
Рейд «Підліток» обстеження умов проживання Протягом дня
дітей з неблагополучних сімей.
Сім’ї, які опинилися
у
складних
життєвих
обставинах
служба у справах
дітей
Книжково-ілюстративна виставка: «Крути – Бібліотека № 1.,
символ українського відродження.
відділ культури
Відзначення Дня пам’яті Героїв Крут.
Заклади освіти
управління освіти
Хвилинки пам'яті «Навіки молоді герої Крут» (до Бібліотека для дітей
Дня пам’яті Героїв Крут).
відділ культури
Тематичний подкаст «Ніколи не забути цих юних Бібліотека №2
душ нескорений політ» (до дня пам’яті Героїв відділ культури
Крут)

Керуючий справами виконавчого комітету

Наталія БІЛАС

