
Затверджую  
Міський голова 

Віталій БУЗИЛЬ 
 

___________________ 
План заходів 

управлінь та відділів апарату 
Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету 

на лютий 2021 року 
 

№ 
з/п 

Дата 
 

Заплановані заходи Час і місце 
проведення заходу 

1.  лютий 

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

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

2.  
лютий 

 

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 

малий зал засідань 
виконкому, 
управління праці 
та соціального 
захисту населення. 
 

3.  
лютий Здійснення оцінки потреб сімей та осіб, які 

знаходяться в СЖО. 
Працівники 
ЦСССДМ 

4.  
лютий Надання соціальних послуг та здійснення 

соціального супроводу сімей переселенців,  
учасників АТО та членів їх сімей 

Працівники 
ЦСССДМ 

5.  
лютий Відвідування сімей з метою перевірки цільового 

використання державної допомоги при 
народженні дитини 

Працівники 
ЦСССДМ 

6.  
лютий Корекційна робота з сім’ями, які знаходяться в 

СЖО. 
Працівники 
ЦСССДМ 

7.  
лютий Лекційне заняття в спеціалізованій  школі - 

інтернаті на тему: «Торгівля людьми у сучасному 
світі» 

Працівники 
ЦСССДМ 

8.  
лютий Лекційне заняття в ЗОШ – гімназії: 

«Відповідальна поведінка, як спілкуватись 
продуктивно». 

Працівники 
ЦСССДМ 

9.  
лютий Лекційне заняття в ЗОШ №4 «Права та обов’язки 

підлітків щодо збереження та зміцнення здоров'я». 
Працівники 
ЦСССДМ 

10.  
лютий Лекційне заняття в ЗОШ №3 на тему: «Цінність 

життя». 
Працівники 
ЦСССДМ 

11.  
лютий Лекційне заняття в ЗОШ №1 на тему: «Робота за 

кордоном: за і проти». 
Працівники 
ЦСССДМ 

12.  
лютий Лекційне заняття в ЗОШ №6 на тему: 

«Насильство. Як його уникнути?». 
Працівники 
ЦСССДМ 

13.  
лютий Інтерактивна бесіда в НВК №1 на тему: 

«Захищений, бо обізнаний» (протидія торгівлі 
людьми). 

Працівники 
ЦСССДМ 

14.  
лютий Прийом багатодітних сімей з метою постановки на 

облік і видачі, внесення змін  у посвідчення 
батьків і дітей багатодітної сім’ї. 

Міськвиконкому 
каб. 401.,  
відділ у справах 



сім'ї та молоді, 
управління у 
справах сім’ї, 
молоді та спорту 

15.  
01.02.2021 Інформаційна виставка 90 років від дня 

народження Володимира Васильовича Микити 
(1931), українського живописця. 

ДХШ 
відділ культури 

16.  02.02.2021 

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

17.  
02 .02.2021 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 
год., 
приміщення міської 
ради, каб.307 
секретар міської 
ради Р. Вознюк. 

18.  
03 .02.2021 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 
год., 
приміщення міської 
ради, каб.304 
заступник міського 
голови І. Ялоха. 

19.  
03 .02.2021 

 
Єдиний день з охорони праці. Заклади освіти 

управління освіти 

20.  
04.02.2021 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 
год., 
приміщення міської 
ради, каб.311 
заступник міського 
голови А. Мовсісян, 
заступник міського 
голови  
В. Янушевський. 

21.  
04 .02.2021 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 
год., 
приміщення міської 
ради, каб.305 
заступник міського 
голови  
Г. Безкоровайна. 

22.  04.02.2021 
Інформаційна виставка 40 років від дня 
народження Фернана Леже, французького 
художника, скульптора, графіка, кінорежисера. 

ДХШ 
відділ культури 

23.  
05.02.2021 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 
год., 
адмінбудівля 
с.Плесна, 
міський голова 
В.Бузиль 

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

10.00 год., 
ринки та торгівельні 



05.02.2021 закладах міста. заклади міста, 
управління 
економіки, 
підприємства та 
підтримки 
інвестицій 

25.  
05.02.2021 Інформаційна виставка 100 років від дня 

народження Віктора Володимировича Бабенцова, 
українського живописця, графіка. 

ДХШ 
відділ культури 

26.  
08.02.2021 Школа безпеки «Кібербулінг та як від нього 

захиститись» (День безпеки Інтернету). 
Бібліотека № 2., 
відділ культури 

27.  09.02.2021 

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

28.  

 

09.02.2021 

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

10.00 год., 
ринки та торгівельні 
заклади міста, 
управління 
економіки, 
підприємства та 
підтримки 
інвестицій 

29.  

09.02.2021 Виставка-вшанування: «Шляхами подвигу і 
слави» (до Дня визволення міста Шепетівка від 
нацистсько – окупаційного режиму в Україні під 
час Другої світової війни). 

Бібліотека № 1., 
відділ культури 

30.  10.02.2021 

Засідання комісії з питань захисту прав дитини. 14.00 год.,  
Мала зала засідань 
міськвиконкому 
служба у справах 
дітей 

31.  10.02.2021 
Книжковий мікс «В цей день любов співає без 
зупинки». 

Бібліотека № 2., 
відділ культури 

32.  
11.02.2021 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 
год., 
адмінбудівля 
с.Плесна 
заступник міського 
голови А. Мовсісян, 
заступник міського 
голови  
В. Янушевський. 

33.  11.02.2021 

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

34.  11.02.2021 
Мітинг, присвячений дню визволення Шепетівки. Меморіальний 

комплекс «Вічний 
вогонь» 



відділ культури 

35.  11.02.2021 

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

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

36.  11.02.2021 
Виставка-пам’ять «В огні палала рідна 
Шепетівка»  (до Дня визволення міста від 
нацистських загарбників). 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

37.  
12.02.2021 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 
год., 
мала зала засідань 
міськвиконкому, 
міський голова 
В.Бузиль 

38.  
12.02.2021 

 
Книжкова елегія «Любові не буває забагато» (до 
Дня  закоханих). 

Бібліотека № 1., 
відділ культури 

39.  
12.02.2021 

 

Відеоперегляд з учнями 7 класу хореографії 
інтерпритації балету П.І.Чайковського «Пори 
року» та сучасної інтерпретації балету «Лебедине 
озеро». 

ДМШ., 
відділ культури 

40.  
13-14. 

02.2021 
 

Турнір з швидких шахів, присвячений пам’яті 
Героїв Небесної Сотні. 

10.00 год 
Шаховий клуб 
"Дебют" 
управління у 
справах сім’ї, 
молоді та спорту. 

41.  
14.02.2021 

 
Виставка – інсталяція «Свято закоханих сердець» 
(до Дня святого Валентина). 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

42.  
14.02.2021 

 

Акція до міжнародного дня дарування книг 
«Прочитав сам поділися з другом». 

Плесенська сільська 
бібліотека 
відділ культури 

43.  
15.02.2021 

 
Тематичний вечір, присвячений Дню пам’яті 
воїнів - інтернаціоналістів. 

МБК 
відділ культури 

44.  
15.02.2021 

 
Поличка героїчної пам’яті: «Відлуння афганських 
гір» (до Дня пам’яті воїнів - інтернаціоналістів). 

Бібліотека № 1., 
відділ культури 

45.  
15.02.2021 

 
Відзначення Дня пам’яті воїнів-
інтернаціоналістів. 

Заклади освіти 
управління освіти 

46.  
15.02.2021 

 
Бесіда-інформація «Уклін живим – полеглим 
слава» (до Дня пам’яті воїнів-інтернаціоналістів»).     

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

47.  16.02.2021 

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

48.  
16 .02.2021 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 
год., 
приміщення міської 
ради, каб.305 
заступник міського 
голови  



Г. Безкоровайна. 

49.  
16 .02.2021 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 
год., 
приміщення міської 
ради, каб.307 
секретар міської 
ради Р. Вознюк. 

50.  
17 .02.2021 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 
год., 
приміщення міської 
ради, каб.304 
заступник міського 
голови І. Ялоха. 

51.  
17.02.2021 

 

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

52.  
17.02.2021 

 
Година пам’яті «Революція, що змінила країну». Бібліотека № 2., 

відділ культури 

53.  
18.02.2021 Засідання виконавчого комітету. 14.00 год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому 

54.  

 

18.02.2021 

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

10.00 год., 
ринки та торгівельні 
заклади міста, 
управління 
економіки, 
підприємства та 
підтримки 
інвестицій 

55.  
18-25. 

02.2021 
Екскурсії до бібліотеки. Бібліотека № 2., 

відділ культури 

56.  
19.02.2021 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 
год., 
адмінбудівля 
с.Пліщин, 
міський голова 
В.Бузиль 

57.  
19.02.2021 

 
Виставка-реквієм «Майдан. Україна. Шлях до 
свободи» (до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні). 

Бібліотека № 1., 
відділ культури 

58.  
19.02.2021 

 
Відзначення Дня Героїв Небесної Сотні. Заклади освіти 

управління освіти 

59.  
19.02.2021 

 

Мовна сага «Єдиний скарб у тебе – рідна мова». Бібліотека № 2., 
відділ культури 

60.  
19.02.2021 

 

Історична хроніка  «Не забудемо їх обличчя» (до 
Дня Героїв Небесної Сотні). 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

61.  
19.02.2021 

 

До міжнародного дня рідної мови «Мова нас 
єднає» 

14.00 год.,  
Плесенська сільська 
бібліотека 
відділ культури 



62.  
20.02.2021 

 

Чемпіонат міста з настільного тенісу присвячений 
пам’яті  Героїв Небесної  Сотні. 

10.00 год 
Спортивний зал 
управління у 
справах сім’ї, 
молоді та спорту. 

63.  
20.02.2021 

 

Тематичний вечір, присвячений Дню Героїв 
Небесної Сотні. 

МБК 
відділ культури 

64.  
20.02.2021 

 

Мовознавчий серпантин: «Кращої ніж рідна, мови 
не буває» (до Дня рідної мови). 

Бібліотека № 1., 
відділ культури 

65.  
20.02.2021 

 

Панорама гідності «Епізоди з Майдану». 
Мовознавча мандрівка «Мова народу- його 
святиня». 

Бібліотека № 2., 
відділ культури 

66.  
20.02.2021 

 

Поетичний вернісаж «Барвінкове розмаїття – мови 
рідної суцвіття»  (до Міжнародного Дня рідної 
мови). 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

67.  
20.02.2021 

 

Час спомину «Майдан». Небесна сотня поіменно. Плесенська сільська 
бібліотека 
відділ культури 

68.  
21.02.2021  Відзначення Міжнародного дня рідної мови. Заклади освіти 

управління освіти 

69.  
22.02.2021 Інформаційна виставка 120 років від дня 

народження Леоніда Перфецького українського 
художника-баталіста, графіка 

ДХШ 
відділ культури 

70.  
22.02.2021 

 

Книжкова виставка до 150 річчя Лесі Українки 
«Чистий промінь Лесиного слова». 

Плесенська сільська 
бібліотека 
відділ культури 

71.  23.02.2021 

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

72.  23.02.2021 

Засідання молодіжної ради. мала зала засідань 
міськвиконкому, 
відділ у справах 
сім'ї та молоді, 
управління у 
справах сім’ї, 
молоді та спорту. 

73.  24.02.2021 
Засідання «Школи волонтерів». Лекційне заняття 
на тему: «Підтримка і розвиток волонтерського 
руху в студентському середовищі». 

Працівники 
ЦСССДМ 

74.  

 

24.02.2021 

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

10.00 год., 
ринки та торгівельні 
заклади міста, 
управління 
економіки, 
підприємства та 
підтримки 
інвестицій 

75.  
24.02.2021 Засідання координаційної ради з питань сім’ї, 

гендерної політики і попередження торгівлі людьми. 
мала зала засідань 
міськвиконкому, 
відділ у справах 



сім'ї та молоді, 
управління у 
справах сім’ї, 
молоді та спорту. 

76.  

24.02.2021 Підготовка матеріалів і подань до присвоєння  
почесного звання України «Мати- героїня». 

Міськвиконкому 
каб. 401., 
відділ у справах 
сім'ї та молоді, 
управління у 
справах сім’ї, 
молоді та спорту 

77.  
24.02.2021 Поетична акварель: «Високе світло імені та слова» 

(до 150- річчя  від дня народження Лесі Українки, 
української поетеси). 

Бібліотека № 1., 
відділ культури 

78.  

 
25.02.2021 

Засідання VII сесії Шепетівської міської ради VІІI 
скликання. 

10.00 год., 
велика зала засідань 
міськвиконкому, 
міський голова 
В.Бузиль 

79.  
25.02.2021 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 
год., 
адмінбудівля 
с.Пліщин 
заступник міського 
голови А. Мовсісян, 
заступник міського 
голови  
В. Янушевський. 

80.  
25.02.2021 

 

Колегія управління освіти: 
 1. Про роботу сайтів закладів освіти міста та 
якість їх наповнення.  
2. Про виконання Комплексно-цільової програми 
патріотичного виховання на 2015-2020 роки та 
продовження її дії відповідно до Стратегії 
національно-патріотичного виховання на 2020-
2025 роки.  
В порядку контролю 
3. Про управлінську діяльність керівників ЗЗСО 
щодо забезпечення медичного обслуговування 
здобувачів освіти (протокол 1/1 від 28.02.2020) 
4. Про управлінську діяльність керівників закладів 
загальної середньої освіти щодо організації 
гурткової роботи (протокол 2/1 від 03.04.2019). 

13.30 год 
Будинок освіти 
управління освіти 

81.  25.02.2021 

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

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

82.  25.02.2021 
Поетична вітальня «Обернуся в легенду» (150 
років від дня народження Л.Українки). 

Бібліотека № 2., 
відділ культури 



83.  25.02.2021 
Огляд літератури «Як я умру, на світі запалає, 
покинутий вогонь моїх пісень» (до 150-річчя від 
дня народження Лесі Українки). 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

84.  
25.02.2021 

 

Відео драми феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки. Плесенська сільська 
бібліотека 
відділ культури 

85.  
26.02.2021 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 
год., 
мала зала засідань 
міськвиконкому, 
міський голова 
В.Бузиль 

86.  
27-28. 

02.2021 
 

Чемпіонат міста  з волейболу присвячений пам’яті  
Героїв Небесної  Сотні. 

14.00 год 
Спортзал 
"Локомотив" 
управління у 
справах сім’ї, 
молоді та спорту. 

           

 

 


