
Затверджую  
Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради 

Артур МОВСІСЯН 
 

___________________ 
План заходів 

управлінь та відділів апарату 
Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету 

на травень 2021 року 
 

№ 
з/п 

Дата 
 

Заплановані заходи Час і місце 
проведення заходу 

1.  травень 

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

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

2.  травень 

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.  
травень Здійснення оцінки потреб сімей та осіб, які 

знаходяться в складних життєвих обставинах 
Працівники 
ЦСССДМ 

4.  
травень Відвідування сімей з метою перевірки цільового 

використання державної допомоги при народженні 
дитини 

Працівники 
ЦСССДМ 

5.  
травень Здійснення соціального супроводу сімей, які 

знаходяться в кризових ситуаціях 
Працівники 
ЦСССДМ 

6.  
травень Консультування кандидатів у прийомні батьки   Працівники 

ЦСССДМ 

7.  
травень Здійснення соціального супроводження прийомних 

сімей 
Працівники 
ЦСССДМ 

8.  
травень Корекційна робота з сім’ями, які знаходяться в СЖО  Працівники 

ЦСССДМ 

9.  
травень Лекційне заняття в НВК № 1: «Моє здоров’я, моє 

життя» 
Працівники 
ЦСССДМ 

10.  
травень Практичне заняття в професійному ліцеї на тему: 

«Робота з проблемними сім’ями» 
Працівники 
ЦСССДМ 

11.  
травень Лекційне заняття в ЗОШ № 6: «Репродуктивне 

здоров’я молоді: особливості та шляхи його 
збереження» 

Працівники 
ЦСССДМ 

12.  травень Організація виставок учнівських робіт згідно 
календаря знаменних та пам’ятних дат. 

ДХШ 
відділ культури 

13.  травень 
Звітний концерт класів викладачів Ярового О.С. та 
Пушкарук О.М. Звітний концерт учнів класу 
викладача Щерби Л. В. 

ДМШ 
відділ культури 

14.  
01.05.2021 

 
Інсталяція: «Великодній вернісаж». Бібліотека №2 

відділ культури 

15.  02.05.2021 
Привітання до свята Великодня  та «солодкий стіл» 
для підопічних відділення.  

11.00 год.,  
відділення 



стаціонарного 
догляду для 
постійного або 
тимчасового 
проживання 
територіального 
центру  
управління праці 
та соціального 
захисту населення. 

16.  
03-09. 

05.2021 
Мистецький колаж «Матусине ім’я святе» до Дня 
матері. 

Працівники 
ЦСССДМ 

17.  
04.05.2021 

 

«Тобі мамо» концерт народного аматорського театру 
танцю «Віват», присвячений Дню Матері та 
Міжнародному дню сім’ї».  

17.00 год.,  
МБК (великий зал) 
відділ культури 

18.  
05.05.2021 Єдиний день з охорони праці. Заклади освіти 

управління освіти 

19.  

05.05.2021 Засідання молодіжної ради. 15.00 год., 
Мала зала засідань 
міськвиконкому, 
відділ у справах 
сім'ї та молоді 
управління у 
справах сім’ї, 
молоді та спорту. 

20.  
05-31 

05.2021 
Організація оздоровлення  та відпочинку дітей в таборах 
«Молода Гвардія», «Артек». 

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

21.  

 

06.05.2021 

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 

22.  06.05.2021 Відеокалейдоскоп до Дня пам’яті і примирення 
«Пройшла війна стежками долі». 

11.00 год.,  
відділення денного 
перебування 
територіального 
центру  
управління праці 
та соціального 
захисту населення. 

23.  
06.05.2021 

 
Історична онлайн подорож: «Пам’ять про війну, як 
застереження від її повторення» 

Бібліотека №2 
відділ культури 

24.  
07.05.2021 

 

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



25.  07.05.2021 Відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні.  

Заклади освіти 
управління освіти 

26.  07.05.2021 
Віртуальна виставка за повістю Григора Тютюнника 
«Климко» (до Дня перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні.) 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

27.  
08.05.2021 

 
Віртуальна година: «Дитячі обличчя війни. Валя 
Котик». 

Бібліотека №2 
відділ культури 

28.  09.05.2021 Мітинг, присвячений Дню перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні. 

Меморіальний 
комплекс "Вічний 
Вогонь" 
відділ культури 

29.  09.05.2021 
Урочистий мітинг «Тих днів не змовкне слава», з 
нагоди Дню перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні. 

с. Плесна 
відділ культури 

30.  
09.05.2021 Цикл заходів до Дня Матері:- літературний віночок 

«Мама – сонечко в сім’ї, ми – промінчики її»;- урок 
духовності "Хто бабусю має, той потіху знає". 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

31.  11.05.2021 

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

32.  11.05.2021 Фотоконкурс «Моя родина – щасливі моменти», 
«Наше сімейне хобі». 

11.00 год.,  
відділення денного 
перебування 
територіального 
центру  
управління праці 
та соціального 
захисту населення. 

33.  11.05.2021 
Поетичний серпантин «Усе починається з мами» до 
Дня матері. 

Плесенська сільська 
Бібліотека 
відділ культури 

34.  11.05.2021 
Звітний концерт класів викладачів Кузіної Т.В. та 
Кабацій О.П. 

ДМШ 
відділ культури 

35.  
11.05.2021 

 
Книжкова виставка: «Все починається з родини». Бібліотека №2 

відділ культури 

36.  
11-13 

05.2021 
Відзначення Дня матері та Дня сім’ї. 

Заклади освіти 
управління освіти 

37.  13.05.2021 

Засідання комісії з питань захисту прав дитини. 10.00 год.,  
Мала зала засідань 
міськвиконкому 
служба у справах 
дітей 

38.  13.05.2021 

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

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

39.  
13.05.2021 Онлайн-конкурс з нагоди Дня матері та Дня сім’ї. Відділ у справах 

сім’ї та молоді 



управління у 
справах сім’ї, 
молоді та спорту. 

40.  13.05.2021 
Звітний концерт учнів класу викладачів  
Рабощук Н. А. та Ващук І. В. 

ДМШ 
відділ культури 

41.  
14.05.2021 

 

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

42.  14.05.2021 

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

43.  

 

14.05.2021 

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 

44.  
14.05.2021 Інформаційно – просвітницька акція до 

Міжнародного дня сім’ї «Вінець всіх цінностей - 
сім’я» 

Працівники 
ЦСССДМ 

45.  

14.05.2021 Онлайн-участь у обласній молодіжній раді. 
 

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

46.  
14.05.2021 Відзначення Дня Європи. Заклади освіти 

управління освіти 

47.  
14.05.2021 Літературна розповідь «Митець великого таланту» 

(150- річчя від дня народження Василя Стефаника). 
Бібліотека для дітей 
відділ культури 

48.  
14.05.2021 

 
Презентація книг зарубіжних авторів: 
«Євроквартал». 

Бібліотека №2 
відділ культури 

49.  15.05.2021 Турнір з шахів з нагоди Дня перемоги над нацизмом. 

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

50.  

16.05.2021 Цикл заходів до Днів Європи в Україні:- виставка – 
панорама «Йдемо в Європу, щоб бути Україною»;                                                                                      
- онлайн - мандрівка «Подорожуємо Європою. 8 
найгарніших парків Європи». 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

51.  
16-17 

05.2021 
Відзначення  Дня пам’яті жертв політичних репресій. Заклади освіти 

управління освіти 

52.  
17-22 

05.2021 

Організація перегляду художніх робіт учнів за ІІ 
семестр. 

ДХШ 
відділ культури 

53.  18.05.2021 Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  



мала зала засідань 
міськвиконкому, 
заступник міського 
голови І.Ялоха 

54.  18.05.2021 
Відзначення Дня пам’яті жертв депортації кримсько-
татарського народу. 

Заклади освіти 
управління освіти 

55.  

18.05.2021 Онлайн-конкурс з нагоди Дня Вишиванки. Відділ у справах 
сім’ї та молоді 
управління у 
справах сім’ї, 
молоді та спорту. 

56.  
19.05.2021 

 

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

57.  

 

19.05.2021 

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 

58.  
20.05.2021 Засідання виконавчого комітету. 14.00 год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому 

59.  20.05.2021 Виставка – рушників «Мамині рушники – лебеді 
білокрилі». 

11.00 год.,  
відділення денного 
перебування 
територіального 
центру  
управління праці 
та соціального 
захисту населення. 

60.  20.05.2021 Відзначення Дня вишиванки. Заклади освіти 
управління освіти 

61.  20.05.2021 
Флешмоб «Українські вишиванки, наче райдуги 
світанки». 

Плесенська сільська 
бібліотека 
відділ культури 

62.  
20.05.2021 Етнографічна година «Українська вишиванка – 

спадок нації». 
Бібліотека для дітей 
відділ культури 

63.  
20.05.2021 

 

Флешмоб «Українські вишиванки, наче райдуги 
світанки». 

Бібліотека №2 
відділ культури 

64.  
21.05.2021 

 

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

65.  
21.05.2021 Онлайн - виставка «Пам’яттю реабілітовані» (до Дня 

пам'яті жертв політичних репресій). 
Бібліотека для дітей 
відділ культури 



66.  

22.05.2021 
 

Відкритий чемпіонат міста з баскетболу 3х3 серед 
юнаків та дівчат присвячений пам’яті воїна-
інтернаціоналіста старшого лейтинанта 
В.М.Длужнєвського. 

14.00 год 
Спортивний зал 
НВК №1 
управління у 
справах сім’ї, 
молоді та спорту. 

67.  
22.05.2021 

 
Шоу «Варьяти». 

МБК (великий зал) 
відділ культури 

68.  23.05.2021 Відзначення Дня Героя. Заклади освіти 
управління освіти 

69.  
23.05.2021 

 
Звіт ансамблю танцю «Овація». 

МБК (великий зал) 
відділ культури 

70.  24.05.2021 Відзначення Дня слов’янської писемності й 
культури. 

Заклади освіти 
управління освіти 

71.  

24.05.2021 Інформ - досьє «Від Нестора літописця до 
сучасності» (до 965- річчя від дня народження 
Нестора Літописця, автора "Повісті минулих літ" та 
до Дня слов’янської писемності та культури). 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

72.  
24-28 

05.2021 

Тиждень знань з безпеки життєдіяльності учнів. Заклади освіти 
управління освіти 

73.  
24-29 

05.2021 
Організація випускних іспитів. 

ДХШ 
відділ культури 

74.  25.05.2021 

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

75.  25.05.2021 Спортивні ігри на природі, на розвиток моторно – 
рухової уваги. 

11.00 год.,  
відділення денного 
перебування 
територіального 
центру  
управління праці 
та соціального 
захисту населення. 

76.  25.05.2021 Гастролі колективу «Лісапетний батальйон». 
МБК (великий зал) 
відділ культури 

77.  

 
27.05.2021 

Засідання Х сесії Шепетівської міської ради VІІI 
скликання. 

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

78.  27.05.2021 

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

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



79.  
28.05.2021 

 

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

80.  

 

28.05.2021 

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 

81.  
28.05.2021 Засідання «Школи волонтерів». Лекційне заняття 

«Дихай вільно без цигарки!» 
Працівники 
ЦСССДМ 

82.  

29.05.2021 
 

Фізкультурно-оздоровча акція «Велодень» з нагоди 
Дня Європи. 

10.00 год 
збір на площі 
Т.Шевченка 
управління у 
справах сім’ї, 
молоді та спорту. 

83.  

29-30 
05.2021 

 

Весняний Кубок з міні-футбол серед чоловічих-
аматорський команд. 

11.00 год 
спортивний 
майданчик зі 
штучним  
покриттям 
управління у 
справах сім’ї, 
молоді та спорту. 

84.  
31.05.2021 Інформаційно – просвітницька акція до Дня 

боротьби з тютюнопалінням «Не спалюй своє 
майбутнє!» 

Працівники 
ЦСССДМ 

           

 

 

 

 

 

             Заступник міського голови                                            Віталій ЯНУШЕВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 


