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

1.

2.

3.

Дата

Заплановані заходи

квітень

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

квітень

квітень
квітень

4.
5.
6.
7.
8.
9.

квітень
квітень
квітень
квітень
квітень
квітень

10.
11.
12.
13.
14.

15.

квітень
квітень
квітень
квітень

квітень

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
Здійснення оцінки потреб
сімей та осіб, які Працівники
знаходяться в складних життєвих обставинах
ЦСССДМ
Відвідування сімей з метою перевірки цільового
використання державної допомоги при народженні
дитини
Здійснення соціального супроводу сімей, які
знаходяться в кризових ситуаціях
Консультування кандидатів у прийомні батьки
Здійснення соціального супроводження прийомних
сімей
Корекційна робота з сім’ями, які знаходяться в СЖО
Лекційне заняття в професійному ліцеї на тему: «Чи
варто грати в електронні ігри?»
Лекційне заняття в ЗОШ № 4: «Як ви розумієте і
співвідносите
поняття
«свобода»
і
«відповідальність»?»
Лекційне заняття в НВК № 1: «Моє здоров’я, моє
життя».
Засідання круглого столу в СЗОШ № 2: «Що я знаю
про трудову міграцію?».
Проведення квесту в ЗОШ №1: «Протидій
шкідливим звичкам».
Тренінгове заняття в ЗОШ №3: «Ми – діти з планети
здоров’я».
Участь в обласній виставці викладацьких творчих
художніх робіт ПСМНЗ з образотворчого та
декоративно – прикладного мистецтва (відповідно до
плану Хмельниць-кого ОНМЦКіМ).

Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ
ДХШ
відділ культури

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.

29.

Бібліотека
До Всеукраїнського тижня дитячого читання піарквітень
с. Плесна
акція: «Коло читання».
відділ культури
Участь у Всеукраїнському конкурсі дитячої
творчості: «Незалежна і єдина, будь навіки,
березень - Україно!» (до 30-річчя Незалежності України).
Бібліотека для дітей
серпень
Участь у Всеукраїнському конкурсі «Книгоманія
відділ культури
2021».
Участь у Всеукраїнському конкурсі дитячого
екомалюнку: «Книга і діти, екологія і Світ».
01.04.2021 До Міжнародного дня сміху. Вечір гумору. «Сміх
БК
с. Плесна
подовжує життя».
відділ культури
Прийом громадян.
з 10.00 год. по 12.00
год.,
02.04.2021
адмінбудівля
с.Плесна,
міський
голова
В.Бузиль
02.04.2021 Онлайн-конференція заступників директорів з 14.30 год.,
виховної роботи з питання обговорення Плану Будинок освіти
комплексних заходів з екологічної освіти і виховання управління освіти
та формування екологічної культури дітей на 20212025 роки
02.04.2021 Книжкова виставка – застереження: «Ваше здоров’я у Бібліотека №1
ваших руках» (до Всесвітнього дня здоров’я).
відділ культури
Плесенська сільська
До Міжнародного дня дитячої книги: Літературні
02.04.2021
бібліотека
читання.
відділ культури
Віртуальна подорож: «Глобальна мережа Інтернет та Плесенська сільська
05.04.2021 її можливості» - з нагоди міжнародного дня бібліотека
Інтернету.
відділ культури
Навчальні заклади,
організації міста.
05-09
Фестиваль ранкової руханки з нагоди Всесвітнього
управління
у
04.2021
дня здоров'я.
справах
сім’ї,
молоді та спорту.
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
10.00 год.,
мала зала засідань
06.04.2021
міськвиконкому,
заступник міського
голови І.Ялоха
Інформаційна виставка: «Бути здоровим - вирішуєш Бібліотека №2
06.04.2021
ти!».
відділ культури
Сад корисних порад: «12 місяців здоров’я» (в рамках Бібліотека № 1.,
07.04.2021 клубу «Активне довголіття»).
відділ культури
07.04.2021

«Хай музика звучить» -звіт
естрадно-духового оркестру.

муніципального

07.04.2021

Відзначення Всесвітнього дня здоров’я.

17.00 год.,
МБК (великий зал)
відділ культури
Заклади освіти
управління освіти

30.

07.04.2021

08.04.2021

Єдиний день з охорони праці.
Проведення моніторингу цін на основні продовольчі
товари на ринках та в торгівельних закладах міста.

31.

32.

08.04.2021

До всесвітнього дня здоров’я: тренінг «Здоров’я –
джерело життя»; Ділова гра «Зупинка у Місті
Здоров’я».

Рейд «Підліток» обстеження умов проживання дітей
з неблагополучних сімей.
33.

08.04.2021

Засідання комісії з питань захисту прав дитини.
34.

08.04.2021

08.04.2021

День нової книги: «Читай з нами українське».

35.

Заклади освіти
управління освіти
10.00 год.,
ринки та торгівельні
заклади міста,
управління
економіки,
підприємства та
підтримки
інвестицій
11.00 год.,
відділення денного
перебування
територіального
центру
управління
праці
та
соціального
захисту населення.
Протягом дня
Сім’ї, які опинилися
у
складних
життєвих
обставинах
служба у справах
дітей
14.00 год.,
Мала зала засідань
міськвиконкому
служба у справах
дітей
Бібліотека для дітей
відділ культури

Прийом громадян.
36.

09.04.2021

37.

09.04.2021

38.

12.04.2021

39.

12.04.2021

40.

12-17
04.2021

41.

13.04.2021

з 10.00 год. по 12.00
год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
В.Бузиль
Історична мандрівка: «Історичні пам’ятки міста Бібліотека № 1.,
Шепетівка».
відділ культури
Віртуальна подорож: «Леонід Каденюк – перший
космонавт незалежної України»(до Всесвітнього дня
авіації і космонавтики).
«The best» - гастролі Київського театру за участю
народних артистів України Наталії Сумської та
Анатолія Хостікоєва.

Бібліотека №1
відділ культури
МБК (велика зала)
відділ культури

м. Славута
Участь команди Шепетівської ДЮСШ у чемпіонаті управління у
України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат.
справах сім’ї,
молоді та спорту.
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
10.00 год.,
мала зала засідань

Засідання житлової комісії.
42.

14.04.2021

Засідання адміністративної комісії.
43.

44.

45.

14.04.2021

14.04.2021

14.04.2021
15.04.2021

Засідання наради з суб'єктами із запобігання та
протидії домашнього насильства.

Засідання «Школи волонтерів». Лекційне заняття на
тему: «зупинимо боулінг разом!»
Засідання виконавчого комітету.

46.

15.04.2021

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

47.

48. 15.04.2021
49.

50.

51.

52.

15.04.2021

16.04.2021

16.04.2021

16.04.2021

Екологічна стежинка: «Вберегти шанс на майбутнє»
(до Дня навколишнього середовища).

міськвиконкому,
заступник міського
голови І.Ялоха
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
заступник міського
голови І. Ялоха
Мала зала засідань
міськвиконкому,
керуючий справами
міськвиконкому
Н.Білас
14.00 год.,
Мала зала засідань
міськвиконкому,
відділ у справах
сім'ї та молоді
Працівники
ЦСССДМ
14.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому
10.00 год.,
ринки та торгівельні
заклади міста,
управління
економіки,
підприємства та
підтримки
інвестицій
Бібліотека для дітей
відділ культури

СБК Пліщин
відділ культури
Прийом громадян.
з 10.00 год. по 12.00
год.,
адмінбудівля
с.Пліщин,
міський
голова
В.Бузиль
«Весняний бал» - концерт народного аматорського 17.00 год.,
театру танцю «Віват».
МБК
велика зала
відділ культури
Фото – колаж: «Відкрита долоня моєї Землі» (до Дня Бібліотека №1
довкілля).
відділ культури
Привітання з ювілеєм жительки с.Пліщин.

16.04.2021

Бібліо-подорож: «Чарівні куточки України».

54.

18.04.2021

Привітання з ювілеєм жительки с.Пліщин.

55.

19-23.

53.

Проведення

конкурсу

на

кращу

Бібліотека №2
відділ культури

СБК Пліщин
відділ культури
пасхальну ДХШ

56.

57.

04.2021
19-23
04.2021
(відповідно
до наказу)

20.04.2021

21.04.2021
58.

21.04.2021
59.

60.

21.04.2021

22.04.2021
61.

22.04.2021
62.

63.

22.04.2021

22.04.2021
64. (відповідно
до наказу)
65.

66.

22.04.2021

22.04.2021

композицію та писанку.
Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності

відділ культури
Заклади дошкільної,
загальної середньої
освіти
управління освіти
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
Засідання молодіжної ради.
15.00 год.,
Мала зала засідань
міськвиконкому,
відділ у справах
сім'ї та молоді
Книжкова виставка – реквієм: «Тієї вогняної ночі…» Бібліотека №1
(до Дня пам’яті Чорнобильської трагедії»).
відділ культури
Засідання VIII сесії Шепетівської міської ради VІІI 10.00 год.,
скликання.
велика зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
В.Бузиль
Віртуальна онлайн-зустріч вчителів початкових 13.30 год.,
класів з питання «Забезпечення діяльнісного підходу Будинок освіти
у навчанні учнів початкових класів через ротаційні управління освіти
моделі як щоденні види діяльності на уроці» за
участю вчителів початкових класів ЗОШ №№ 6, 8.
Рейд «Підліток» обстеження умов проживання дітей Протягом дня
з неблагополучних сімей.
Сім’ї, які опинилися
у
складних
життєвих
обставинах
служба у справах
дітей
День цивільного захисту.
Заклади
загальної
середньої освіти
управління освіти
17.00 год.,
«Земля наш дім» - театралізований захід до МБК
міжнародного Дня Землі.
велика зала
відділ культури
Плесенська сільська
Екологічний конкурс ерудитів: «Велика мудрість
Бібліотека
природи».
відділ культури

Прийом громадян.
67.

23.04.2021

68. 23.04.2021
69.

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

23.04.2021

70.

24-25
04.2021

71.

25.04.2021

Книжкова виставка – орієнтир: «Абетка правової Бібліотека №1
мудрості».
відділ культури
Народознавча мандрівка: «Свята Пасха йде до хати – Бібліотека для дітей
будемо Великдень святкувати!».
відділ культури
Спортивний
майданчик
зі
Весняний кубок з міні-футболу серед чоловічих- штучним покриттям
аматорських команд.
управління
у
справах
сім’ї,
молоді та спорту.
До Дня Чорнобильської трагедії: година пам’яті - СБК Плесна
«Чорнобиль немає минулого часу».
відділ культури

26.04.2021

Екологічний діалог: «Нехай Чорнобильсьська біда Бібліотека №2
остання буде на планеті».
відділ культури

73.

26.04.2021

Тематичний захід до дня трагедії на Чорнобильській
АЕС: "Чорнобиль - біль України".

74.

26.04.2021

75.

26.04.2021

72.

СБК Пліщин
відділ культури
Плесенська сільська
До річниці найбільшої на планеті техногенної
бібліотека
катастрофи - фільм «Чорнобиль».
відділ культури
Еко – хроніка: «Чорнобиль в інтер’єрі ХХІ століття» Бібліотека для дітей
(до Дня Чорнобильської трагедії).
відділ культури
Нарада з керівниками комунальних підприємств.

76.

27.04.2021

77.

27.04.2021

78.

27.04.2021

79.

27.04.2021

Пізнавальний
Воскресіння».

захід

«Великдень

–

10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
заступник міського
голови І.Ялоха
11.00 год.,
відділення денного
перебування
свято територіального
центру
управління
праці
та
соціального
захисту населення.

Засідання координаційної ради з питань: "Сім'ї, 14.00 год.,
гендерної політики і попередження торгівлі Мала зала засідань
людьми".
міськвиконкому,
відділ у справах
сім'ї та молоді
Фото-екскурс в історію: «Історія Великодня в Бібліотека №1
Україні» ( до Великодніх свят).
відділ культури

80.

27-29
квітня
(відповідно
до наказу)

28.04.2021
81.

28.04.2021
82.

83.

28.04.2021

84.

28.04.2021

85.

29.04.2021

86.

30.04.2021

Триденні навчально-польові заняття з юнаками.

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
Година
пам’яті
«Чорнобиль
через
роки». територіального
Фотогалерея «Чорнобиль до і після катастрофи».
центру
управління
праці
та
соціального
захисту населення.
Бібліо-art-майстерня: «О
писанко,
ти
символ Бібліотека для дітей
України, любові й миру оберіг!».
відділ культури
Колегія управління освіти:
1. Про управлінську діяльність керівників закладів
загальної середньої освіти щодо створення
безпечних умов для учасників освітнього процесу
відповідно до санітарного законодавства
2.
Про
діяльність
Шепетівського
міського
інклюзивно-ресурсного центру щодо реалізації права
дітей з особливими освітніми потребами на здобуття
дошкільної, загальної середньої та позашкільної
освіти
Книжково-ілюстративна виставка: «Великодній
вернісаж».

Заклади освіти
управління освіти

Бібліотека №2
відділ культури

15.00 год
Відкритий чемпіонат міста з баскетболу 3х3 серед Спортивний
зал
юнаків та дівчат присвячений пам'яті воїна- НВК №1
інтернаціоналіста
старшого
лейтенанта
В.М. управління
у
Длужнєвського.
справах
сім’ї,
молоді та спорту.

Керуючий справами виконавчого комітету

Горда
4-08-46

Заклади
загальної
середньої
освіти
управління освіти

Наталія БІЛАС

