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

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Дата

Заплановані заходи

березень

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

березень

березеньквітень
березень
березень

березень
березень
березень

8.
березень
9.
10.
11.
12.
13.
14.

березень
березень
березень
березень
березень

Час і місце
проведення заходу
Кабінет заступника
міського голови,
управління
праці
та
соціального
захисту населення.
малий зал засідань
виконкому,
управління
праці
та
соціального
захисту населення.

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
Участь у Всеукраїнському конкурсі "Книго манія
Бібліотека для дітей
2021".
відділ культури
Участь в обласному віртуальному
"Хмельниччина читає Шевченка".

марафоні: Бібліотека для дітей
відділ культури

Книжкова виставка: «Місяць жіночої історії» (з
ініціативи ООН - протидія дискримінації жінок та
дівчат, гендерна рівність та розширення прав жінок).
Участь у міських, обласних, регіональних,
всеукраїнських
та
міжнародних
конкурсах,
виставках, тощо.
Участь у засіданні круглого столу в ЗОШ №8 на
тему: «Репродуктивне здоров’я нації»
Здійснення оцінки потреб
сімей та осіб, які
знаходяться в складних життєвих обставинах

Бібліотека №2
відділ культури

Відвідування сімей з метою перевірки цільового
використання державної допомоги при народженні
дитини
Здійснення соціального супроводу сімей, які
знаходяться в кризових ситуаціях
Благодійна акція «Допоможемо сім’ям в СЖО»

Працівники
ЦСССДМ

ДХШ
відділ культури
Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ

Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ
Консультування кандидатів у прийомні батьки
Працівники
ЦСССДМ
Здійснення соціального супроводження прийомних Працівники
сімей
ЦСССДМ
Корекційна робота з сім’ями, які знаходяться в СЖО Працівники
ЦСССДМ

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

березень
березень
березень
березень
01-10.
03.2021
01.03.2021
01.03.2021

22.

02.03.2021

23.

03.03.2021

24.

03.03.2021

25.

03.03.2021

26.

04.03.2021
04.03.2021

27.

28.

05.03.2021

05.03.2021
29.

Лекційне заняття в професійному ліцеї на тему:
«Чиможна бути щасливим у неповнійсім’ї?»
Лекційне заняття в спеціалізованій школі - інтернаті
на тему: «Батьківські права і обовязки»
Лекційне заняття в ЗОШ – гімназії: « Готуємося до
дорослого життя»
Лекційне заняття в ЗОШ №6 на тему : «Я такий як
всі, чи єдиний у світі»
Проведення Шевченківських днів.

Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ
Заклади освіти
управління освіти
Інформаційний подкаст: «Скажи НІ дискримінації» Бібліотека № 2.,
(до Всесвітнього дня нульової дискримінації).
відділ культури
СБК Пліщин
Тематичний захід до дня визволення с. Пліщин.
відділ культури
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
заступник міського
голови І.Ялоха
Книжкова виставка – перегляд: «На хвилях Бібліотека № 1.,
читацьких захоплень» (до Всесвітнього дня відділ культури
письменника).
сільська
Перегляд літератури: “Ну щоб здавалися слова...”- до Пліщин
бібліотека
дня письменника
відділ культури
Заклади освіти
Єдиний день з охорони праці.
управління освіти
Бібліотека для дітей
Урок гарної поведінки: «Про чемність і ґречність».
відділ культури
Свято для мам та дітей «Маму я люблю»
11.00 год.,
Шепетівський
центр комплексної
реабілітації
для
дітей з інвалідністю
управління
праці
та
соціального
захисту населення.
Прийом громадян.
з 10.00 год. по 12.00
год.,
адмінбудівля
с.Плесна,
міський
голова
В.Бузиль
12.00 год.,
Стаціонарне
відділення
для
постійного
або
Святкове привітання до Міжнародного жіночого дня
тимчасового
та солодкий стіл для мешканців відділення.
проживання
територіального
центру
управління
праці

та
соціального
захисту населення.
«Ми жінці складаємо оду» - святковий концерт, МБК
присвячений Міжнародному жіночому
дню
– велика зала
8 Березня.
відділ культури

30.

05.03.2021

31.

05.03.2021

32.

05.03.2021

Концерт учнів фортепіанного
народження Т.Г.Шевченка.

33.

05.03.2021

Книжкова виставка – настрій: « Весна. Жінка. Краса» Бібліотека №1
(До Міжнародного жіночого дня).
відділ культури

34.

06.03.2021

06.03.2021
35. (відповідно
до наказу)
36.

06.03.2021

37.

06.03.2021

Заклади освіти
управління освіти

Відзначення Міжнародного жіночого дня.
відділу до

Дня ДМШ
відділ культури

«Весняна казка» - концерт народного аматорського
театру танцю «Віват», присвячений Міжнародному
жіночому дню – МБК 8 Березня.
Участь учнів-переможців у фінальному етапі ХІ
Міжнародного
мовно-літературного
конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка.
До
дня
визволення
села
Плесна
в
другій світовій війні. Бесіда «Допоки пам`ять в серці
не згасає».
Майстер-клас: «Подарунки для матусі».

МБК
велика зала
відділ культури
м.Хмельницький
управління освіти
Плесенська сільська
бібліотека
відділ культури
Бібліотека №2
відділ культури

38.

06.03.2021

Відеоролик - привітання : «Жінко! Ти завжди Плесенська сільська
велична».
бібліотека
відділ культури

39.

07.03.2021

Концертна програма до Міжнародного жіночого дня СБК Пліщин
8 Березня.
відділ культури

40.

07.03.2021

41.

09.03.2021

42.

09.03.2021
09.03.2021

43.

09.03.2021
44.

Пліщин сільська
бібліотека
відділ культури
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
заступник міського
голови І.Ялоха
Віртуальна виставка: «Віч-на-віч з Шевченком» (до Бібліотека для дітей
дня народження Великого Кобзаря).
відділ культури
Виставка-інсталяція "Жінка. Мати. Господиня".

«Вічне Тарасове слово» - фестиваль конкурс, МБК
присвячений 207-річниці з дня народження велика зала
Т.Г.Шевченка.
відділ культури
11.00 год.,
відділення денного
перебування
Тематична година до Міжнародного жіночого дня. територіального
Жіночі обличчя в історії.(жіночий кросворд).
центру
управління
праці
та
соціального
захисту населення.

45.

09.03.2021

Концерт-лекція для учнів струнно-смичкового
відділу до Дня народження Т.Г.Шевченка «Поезія ДМШ
відділ культури
Т.Г.Шевченка в музиці».

46.

09.03.2021

Тематичний вечір, присвячений дню народження
Т.Г. Шевченка.

СБК Пліщин
відділ культури

09.03.2021

Вечір поезії: «Поет духовної краси» (до 206- річчя Бібліотека №1
від дня народження Т.Г.Шевченка).
відділ культури

48. 09.03.2021

Літературний колаж (виставка): «Великий поет – Бібліотека №2
відділ культури
великий українець».

49. 09.03.2021

Проведення концертів до Шевченківських днів.

47.

50.

09-10.
03.2021

10.03.2021

Поетична година: "І кожне слово його про Україну"
Книжкова виставка "Ми пам’ятаємо тебе Тарасе".
Проведення моніторингу цін на основні продовольчі
товари на ринках та в торгівельних закладах міста.

51.

Засідання житлової комісії.
52.

11.03.2021

Засідання комісії з питань захисту прав дитини.
53.

11.03.2021
Рейд «Підліток» обстеження умов проживання дітей
з неблагополучних сімей.

54.

11.03.2021

11.03.2021
55.

56.

57.

11.03.2021

12.03.2021

Відео – колаж: «Святкує книга ювілей!» (до 65-річчя
створення повісті Джанні Родарі «Пригоди
Цибуліно»).

ДМШ
відділ культури
Пліщин сільська
бібліотека
відділ культури
10.00 год.,
ринки та торгівельні
заклади міста,
управління
економіки,
підприємства та
підтримки
інвестицій
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
заступник міського
голови І. Ялоха
14.00 год.,
Мала зала засідань
міськвиконкому
служба у справах
дітей
Протягом дня
Сім’ї, які опинилися
у
складних
життєвих
обставинах
служба у справах
дітей
Бібліотека для дітей
відділ культури

Концерт Дитячої філармонії до Шевченківських свят
«До мене сьогодні всміхнувся Тарас».

ДМШ
відділ культури

Прийом громадян.

з 10.00 год. по 12.00
год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,

58. 12.03.2021
59. 12.03.2021
60.

13.03.2021

61.

15.03.2021

62.

15.03.2021

63.

15-19.
03.2021

Народознавча бесіда: «Масляна до нас іде –
смаколики несе».
До
130
річниці Михайла
Булгакова
Книжкова виставка.
«Ой, виходьте, дівчата, весну- красну зустрічати!» тетралізоване фольклорне свято.
«Та виходьмо на травицю, граймося» майстер-клас
для гуртківців МБК з української народної весняної
обрядовості.
Засідання працівників центру: «Проблемні питання
та реалізація Закону України «Про соціальні
послуги».
Тиждень знань з безпеки життєдіяльності для учнів.
Нарада з керівниками комунальних підприємств.

міський
голова
В.Бузиль
Бібліотека№2
відділ культури
Плесенська сільська
Бібліотека
відділ культури
Парк культури
відділ культури
МБК
Мала зала
відділ культури
Працівники
ЦСССДМ
Заклади освіти
управління освіти
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
заступник міського
голови І.Ялоха

64.

16.03.2021

65.

Книжкова виставка: «Признаймося в любові до Бібліотека №1
16.03.2021 поезії» (до Всесвітнього дня поезії).
відділ культури
Засідання адміністративної комісії.

66.

17.03.2021

18.03.2021
67.
18.03.2021
68.

18.03.2021
69.

18.03.2021
70.
18.03.2021
71.
72.

19.03.2021

Мала зала засідань
міськвиконкому,
керуючий справами
міськвиконкому
Н.Білас
Засідання виконавчого комітету.
14.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
Літературна візитка: «У Марійки Підгірянки – мов із Бібліотека для дітей
золота співанки» (до 140-річчя від дня народження відділ культури
М. Підгірянки).
11.00 год.,
відділення денного
перебування
Тематичний захід до Всесвітнього дня поезії
територіального
«Поезія-це
завжди
неповторність,
якийсь
центру
безсмертний дотик до душі».
управління
праці
та
соціального
захисту населення.
Онлайн семінар-тренінг з питання «Використання 13.30 год.,
здоров’я збережувальних технологій терапевтичного Заклади освіти
спрямування в початковій школі» за участю вчителів управління освіти
початкових класів ЗОШ №3.
Засідання «Школи волонтерів». Лекційне заняття на Працівники
тему: «Суїцид: ознаки та способи запобіганню».
ЦСССДМ
Прийом громадян.

з 10.00 год. по 12.00

19.03.2021
73.

74.

19.03.2021

75. 19.03.2021
76. 19.03.2021
77. 20.03.2021

год.,
адмінбудівля
с.Пліщин,
міський
голова
В.Бузиль
Проведення моніторингу цін на основні продовольчі 10.00 год.,
товари на ринках та в торгівельних закладах міста.
ринки та торгівельні
заклади міста,
управління
економіки,
підприємства та
підтримки
інвестицій
Поетична вечірка: «Яскраві барви поетичного
Бібліотека №1
слова» (до Всесвітнього дня поезії).
відділ культури
Урочистий вечір до дня працівників житловокомунального
господарства
і
побутового
обслуговування населення.
Мистецька година до дня поезії, зустріч з
літературно-мистецькою
студією
«Доля»
м.Шепетівка «Поезія – високий стяг душі».
Акція «Lotsofsocks» - на підтримку «сонячних»
людей.

МБК велика зала
відділ культури
Плесенська сільська
бібліотека
відділ культури
Бібліотека №2
відділ культури

78. 20.03.2021

О.Коломієць «Фараони» - гастролі Хмельницького МБК велика зала
академічного театру ім.Михайла Старицького.
відділ культури

79. 20.03.2021

Онлайн - подорож «Ліс – безцінний дар природи» ( Бібліотека №1
до Міжнародного дня лісу).
відділ культури

80. 20.03.2021

81.

82.

220.03.-20.04.
2021

20-27.
03.2021

83. 21.03.2021
84.

22-28.
03.2021

10.00 год
Спортивний
зал
Відкритий чемпіонат Шепетівської ДЮСШ з "Локомотив"
футзалу серед юнаків 2007-2008
управління
у
справах
сім’ї,
молоді та спорту.
10.00 год
(щосуботи та неділі)
зі
Чемпінат міста з міні-футболу серед чоловічих з Майданчик
штучним
покриттям
нагоди Всесвітнього дня здоров'я.
управління
у
справах
сім’ї,
молоді та спорту.
Ліричний серпантин (виставка) «Поетичний настрій» Бібліотека №2
– до дня поезії.
відділ культури
«Жменька
доброти» захід,
присвячений
Всесвітньому дню людини із синдромом Дауна.
Прийняти участь в проведенні Всеукраїнського
тижня дитячого читання: «Дружить з книгою
родина» (за окремим планом).

МБК велика зала
відділ культури
Бібліотека для дітей
відділ культури

85. 22.03.2021

Підготовка та обговорення методичної доповіді
викладачем школи на тему: «Аерографія – техніка в ДХШ
відділ культури
образотворчому мистецтві».
Нарада з керівниками комунальних підприємств.

86.

23.03.2021

87.

23.03.2021

88.

24.03.2021

89.

24. 03.2021

90.

24. 03.2021

Концерт викладачів фортепіанного та струнно- ДМШ
смичкового відділів до Дня народження Л.Костенко. відділ культури
Онлайн майстер-клас «А я роблю це так» вчительки
початкових класів ЗОШ №4 Гладій О.В. з питання
«Математика першокласників в LEGO місті».
Виставка - колаж : «Відомі актори українського
театру» (до Міжнародного дня театру).

Міський фестиваль "Тато, мама, я - спортивна сім'я".

Рейд «Підліток» обстеження умов проживання дітей
з неблагополучних сімей.
91.

92.

25.03.2021

25.03.2021

Засідання VII сесії Шепетівської міської ради VІІI
скликання.

Прийом громадян.
93.

26.03.2021

26.03.2021

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

94.

95.

27.03.2021

96.

27.03.2021

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

«Театральна весна» - фестиваль, присвячений
Міжнародному дню театру.
Засідання методичного об`єднання викладачів на
тему:
«Застосування нетрадиційних технік

10.00 год.,
Заклади освіти
управління освіти
Бібліотека №1
відділ культури
14.00 год
Спортивний
зал
НВК №1
управління у
справах сім’ї,
молоді та спорту.
Протягом дня
Сім’ї, які опинилися
у
складних
життєвих
обставинах
служба у справах
дітей
10.00 год.,
велика зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
В.Бузиль
з 10.00 год. по 12.00
год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
В.Бузиль
10.00 год.,
ринки та торгівельні
заклади міста,
управління
економіки,
підприємства та
підтримки
інвестицій
МБК велика зала
відділ культури
ДХШ
відділ культури

97.

30.03.2021

30.03.2021
98.

99.

30.03.2021

100. 30.03.2021

малювання
як
засіб розвитку творчих
здібностей дитини».
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
заступник міського
голови І.Ялоха
Проведення моніторингу цін на основні продовольчі 10.00 год.,
товари на ринках та в торгівельних закладах міста.
ринки та торгівельні
заклади міста,
управління
економіки,
підприємства та
підтримки
інвестицій
11.00 год.,
відділення денного
перебування
Інформаційно-медична бесіда: «Весняна депресія: не
територіального
допусти й вилікуй». Перегляд відео «Релакс від
центру
природи з музикою до весни».
управління
праці
та
соціального
захисту населення.
12.00 год
Відкритий чемпіонат міста з баскетболу 3х3 серед Спортивний
зал
юнаків та дівчат присвячений пам'яті воїна- НВК №1
інтернаціоналіста
старшого
лейтинанта управління
у
В.М.Джужнєвського.
справах
сім’ї,
молоді та спорту.

Керуючий справами виконавчого комітету

Наталія БІЛАС

