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

1.

2.

Дата

Заплановані заходи

серпень

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

серпень

серпень
3.

Перевірка повноти оприлюднення інформації про
використання публічних коштів комунальними
підприємствами та установами на Єдиному вебпорталі використання публічних коштів (Е-DATA)

відділ внутрішнього
аудиту апарату

серпень

Перевірка відповідності проведених процедур
закупівлі товарів, робіт і послуг вимогам чинного
законодавства

відділ внутрішнього
аудиту апарату

серпень

Здійснення оцінки потреб сімей та осіб, які Працівники
знаходяться в складних життєвих обставинах
ЦСССДМ

серпень

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

5.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

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
Контроль за дотриманням посадовими особами
відділ внутрішнього
виконавчого комітету, працівниками підприємств,
аудиту апарату
установ та організацій, що належать до комунальної
власності міста, своїх функціональних обов’язків, а
також вимог і обмежень, передбачених чинним
законодавством.

серпень
4.

6.

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

серпень
серпень
серпень
серпень
серпень

Працівники
ЦСССДМ

Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ
Здійснення соціального супроводження прийомних Працівники
сімей
ЦСССДМ
Корекційна робота з сім’ями, які знаходяться в СЖО Працівники
ЦСССДМ
Заходи реагування на повідомлення щодо Сектор у справах
домашнього насильства
сім’ї та молоді

13.

14.

серпень

серпень

Відділ у справах
Направлення дітей, які потребують особливої уваги і
сім'ї, молоді та
підтримки, в оздоровчі табори за кошти обласного
спорту
бюджету.
Участь в:
Бібліотека для дітей
Всеукраїнському дитячому літературному відділ культури
конкурсі “ Творчі канікули ”
- проєкті “Літні читання в бібліотеці»
19.00 год.

15.

22.0722.08.2021

29.0709.09.2021
16.

17.

02.08.2021

стадіон «Локомотив»

Відкритий чемпіонат міста Шепетівки з футболу 8х8 Сектор з питань
серед чоловічих команд
фізичної культури
та
спорту,
Шепетівська
федерація футболу
Проведення аудиторських заходів (внутрішніх
відділ внутрішнього
аудитів, перевірок тощо) підприємств та установ
аудиту апарату
комунальної власності, документування їх
результатів, підготовка аудиторських звітів, довідок,
висновків та рекомендацій:
- Аудит ефективності діяльності управління
житлово-комунального господарства Шепетівської
міської ради. Ефективність планування і виконання
програм. Дотримання вимог законодавства. Аналіз
системи внутрішнього контролю.
Екскурс: «Літні промінці на книжковій сторінці»

Бібліотека №2
відділ культури

Нарада з керівниками комунальних підприємств.
18.

03.08.2021

05.08.2021
19.

05.08.2021
20.
21.

22.

05.08.2021

06.08.2021

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
Екологічні жмурки «Довкілля – неповторна казка,
Бібліотека для дітей
відділ культури
тож бережи його, будь ласка!»
Народознавча виставка «Невичерпна духовна
скарбниця»
Прийом громадян.

Бібліотека №1
відділ культури
з 10.00 год. по 12.00
год.,
адмінбудівля
с.Плесна,
міський
голова

В.Бузиль
07.08.2021

Єдиний день з охорони праці

Навчальні заклади
управління освіти

08.08.2021

Організаційне засідання любительського об`єднання
«Господарочка» - «Традиції рідного краю вивчаємо,
та зберігаємо»

16:00 год.
СБК с.Жилинці
відділ культури

25.

09.0824.08.2021

26.

10.08.2021

27.

10.08.202111.08.2021

Проведення молодіжної акції в соцмережі «Селфі з Працівники
військовослужбовцями» (до Дня Незалежності ЦСССДМ
України)
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
заступник міського
голови І.Ялоха
Перевірка готовності закладів освіти до нового Навчальні заклади
управління освіти
навчального року

23.

24.

28.

29.

10.08.2021

10.08.2021

Арт – зустріч «Розфарбуймо буденність свого
життя»( в рамках клубу « Активне довголіття»)

Свято здорового способу життя «Спортивні ігри
на природі»

Засідання адміністративної комісії.
30.

11.08.2021

Засідання житлової комісії.
31.

11.08.2021

Засідання комісії з питань захисту прав дитини.
32.

12.08.2021

12.08.2021
33.

34.

12.08.2021

Читацька насолода «Сер Вальтер Скот та його світ»
(до 250-річчя від дня народження В. Скота)

Бібліотека №1
відділ культури
12.00 год.,
відділення денного
перебування
територіального
центру
управління праці та
соціального захисту
населення
Мала зала засідань
міськвиконкому,
керуючий справами
міськвиконкому
Н.Білас
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
заступник міського
голови І. Ялоха
14.00 год.,
Мала зала засідань
міськвиконкому
служба у справах
дітей
Бібліотека для дітей
відділ культури

Рейд «Сім’я і діти» обстеження умов проживання Протягом дня
дітей з неблагополучних сімей.
Сім’ї, які опинилися
у складних життєвих
обставинах
служба у справах

14.08.2021

Виставка-знайомство: «Сер Вальтер Скотт – золоті
сторінки європейської літератури»

дітей
11.00 год.,
відділення денного
перебування
територіального
центру
управління праці та
соціального захисту
населення
з 10.00 год.
мала зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
В.Бузиль
з 10.00 год.
мала зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
В.Бузиль
Бібліотека №2
відділ культури

14.08.2021

Культурно-масове дійство «На пасіці». Відзначаємо
Медовий спас.

Бібліотека с.Плесна
відділ культури

40.

Ігрова програма для дітей «Подорож до країни гри»

14:00 год.
СБК с.Жилинці
відділ культури

41.

16.08 –
Історичний онлайн марафон «Моя Незалежність» –
22.08.2021 7 днів

12.08.2021
35.

Краєзнавча хвилина спілкування на тему
«А завтра прийде в гості Спас…»

Прийом громадян.
36.

13.08.2021

Прийом громадян.
37.

38.
39.

13.08.2021

15.08.2021

Бібліотека для дітей
відділ культури

Нарада з керівниками комунальних підприємств.
42.

17.08.2021

43.

17.08.2021

18.08.2021
44.

18.08.2021
45.

46.

19.08.2021

10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
заступник міського
голови І.Ялоха
Засідання «Школи волонтерів». Тренінгове заняття Працівники
на тему: «Профілактика венеричних захворювань та ЦСССДМ
ранньої вагітності»
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
Віртуальна – полиця «Поезія серця Василя
Бібліотека №1
Герасим’юка» ( до 65 річчя від дня народження
відділ культури
українського поета Василя Дмитровича
Герасим’юка)
Засідання виконавчого комітету.

14.00 год.

велика зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
В.Бузиль
11.00 год.,
відділення денного
перебування
територіального
центру
управління праці та
соціального захисту
населення
Бібліотека для дітей
відділ культури

19.08.2021
Гра-подорож «Моя Україна – широкі простори»

47.

19.08.2021
48.

Читання просто неба «Книжка вийшла на
прогулянку»
Прийом громадян.

49.

50.
51.

з 10.00 год. по 12.00
год.,
адмінбудівля
с.Пліщин,
міський
голова
В.Бузиль
Бібліотека №2
відділ культури
Бібліотека №1
відділ культури
Бібліотека №2
відділ культури

20.08.2021

20.08.2021
21.08.2021

Фото зона: «Україна – це Я»
Книжково-ілюстративна виставка «Багатства
Поділля»
Урок історії: «Крізь плин століть і гомін
сьогодення»

52. 21.08.2021

23.08.2021

Відзначення в закладах освіти Дня Державного
Навчальні заклади
Прапора України
управління освіти

23.08.2021

Відкритий чемпіонат
баскетболу 3х3

53.

міста

Шепетівки

54.

з

10.00 год.
спортивний майданчик
Шепетівського
медичного коледжу
Сектор з питань
фізичної культури та
спорту

«Цвітуть неначе квіти волі, знамена жовто-голубі»
Урочистості до Дня Державного Прапора

10.00 год. біля
центрального
прапора
МБК
відділ культури

Мітинги біля пам’ятних знаків захисникам України

МБК
відділ культури

Історико - патріотична інсталяція «Найкраща
країна – моя Україна!» (до Дня Незалежності
України)

Бібліотека для дітей
відділ культури

23.08.2021
55.

23.08.2021
56.
23.08.2021
57.

58.

23.08.2021

Екскурс в історію «Прапор вільної держави»

23.08.2021

Відео презентація «З Днем народження, Країно!»

23.08.2021

Виставка робіт декоративно-прикладного мистецтва
«Барви рідного краю»
До Дня Державного прапора України

59.

60.

24.08.2021

Покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченко та
урочиста хода

24.08.2021

«Споконвічна рідна земля, Незалежна держава моя»
Урочисте зібрання та святковий концерт ,
присвячений Дню Незалежності України

24.08.2021

До Дня Незалежності України проведення
розважально – ігрової програми " Україна
починається з тебе!":

61.

62.

63.

- конкурс малюнка на асфальті: «Розмалюю
рідне місто барвами веселки»;
- веселі конкурси та ігри для дітей

12:00 год.
СБК с.Жилинці
відділ культури
Площа Т.Шевченка
МБК
відділ культури
10.30 год.
МБК
відділ культури

Працівники
ЦСССДМ

24.08.2021

Відзначення в закладах освіти Дня Незалежності
Навчальні заклади
України
управління освіти

24.08.2021

Інформаційна вулична акція «Наша мета – Україна
свята » (До Дня Незалежності України, згідно
програми патріотичного виховання молоді)

64.

65.

66.

Бібліотека №1
відділ культури
Бібліотека для дітей
відділ культури

24.08.2021

Святкова програма до Дня незалежності України
«Всім серцем любіть Україну свою»

24.08.2021

Шаховий фестиваль «Шепетівка -2021»

Бібліотека №1
відділ культури
Бібліотека с.Плесна
відділ культури
14.00 год.
шаховий клуб
«Дебют»
федерація шахів
міста Шепетівки

67.

68.

69.

70.

Сектор з питань
фізичної культури
та спорту
16:00 год.
СБК с.Жилинці
відділ культури

24.08.2021

Святковий концерт до 30-річниці Незалежності
України «Мій солов`їний край» за участю хорового
колективу Шепетівського МБК «Ветеран»

25.08.202127.08.2021

Засідання спільнот
ЗЗСО,ЗДО, ЗПО

26.08.2021

Рейд «Сім’я і діти» обстеження умов проживання Протягом дня
дітей з неблагополучних сімей.
Сім’ї, які опинилися
у складних життєвих
обставинах
служба у справах

педагогічних

працівників Навчальні заклади
управління освіти

26.08.2021
71.

26.08.2021
72.

Літературний подіум "Франко і його книги” (до 165
- річчя від дня народження Івана Франка)

Бібліотека для дітей
відділ культури

27.08.2021

Творчий портрет одного автора: «І. Франко: дух,
наука, думка, воля»

Бібліотека №2
відділ культури

27.08.2021

Розширена нарада педагогічних працівників

10:00 год
Управління освіти
з 10.00 год.
мала зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
В.Бузиль
Бібліотека №1
відділ культури

27.08.2021
73.

74.
75.

дітей
Засідання чергової сесії Шепетівської міської ради 10.00 год.,
VІІI скликання.
велика зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
В.Бузиль
Літературний портрет « Титан думки та правди» (
Бібліотека №1
до165- річчя від дня народження Івана Франка,
відділ культури
українського письменника, вченого)

Прийом громадян.
76.

27.08.2021

27.08.2021

Виставка-перегляд «Театру він віддав своє життя»
(До 80 річчя від дня народження Богдана Ступки,
українського актора)

29.08.2021

Мітинг,присвячений Дню вшанування захисників
України.

77.

78.
79.

30-31.08

Засідання педагогічних рад у закладах освіти

Алея Слави
МБК
відділ культури
Навчальні заклади
управління освіти

