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

1.

2.

3.

Дата

Заплановані заходи

вересень

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

вересень

вересень
вересень

4.
5.
6.

вересень
вересень

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.

Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ
Працівники
ЦСССДМ
Відділ
внутрішнього
аудиту
Відділ
внутрішнього
аудиту

11.

вересень

12.

01.09.2021

Здійснення соціального супроводження прийомних
сімей.
Корекційна робота з сім’ями, які знаходяться в
СЖО.
Перевірки відповідності проведених процедур
закупівлі товарів, робіт і послуг вимогам чинного
законодавства.
Перевірка повноти оприлюднення інформації про
використання публічних коштів комунальними
підприємствами та установами на Єдиному вебпорталі використання публічних коштів (Е-DATA).
Заходи реагування на повідомлення щодо Сектор у справах
домашнього насильства.
сім’ї та молоді
Заклади освіти
Свято Дня знань.
управління освіти

13.

01.09.2021

Виставка – вітання «До країни знань мандруємо з Бібліотека №1
книжками» (до Всеукраїнського Дня знань).
відділ культури

7.
8.

вересень

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

вересень
вересень

9.
вересень
10.

14.

01.09.2021

15.

01.09.2021

16.

01.09.2021

17.

18.

01-06
09.2021
1-10.
09.2021
(відповідно
до наказу)

Бібліотека №2
відділ культури

Шкільний глобус: «В країнузнань».
Проведення
свята
Першого
дотриманням карантинних вимог).
Свято першого дзвоника.

дзвоника

(з ДМШ
відділ культури
ДХШ
відділ культури
День відкритих дверей « Книга там, де молодь»
Бібліотека №1
(в підтримку та просування читання).
відділ культури
Засідання професійних об’єднань педагогічних Заклади освіти
працівників закладів освіти Шепетівської МТГ.
управління освіти

Прийом громадян.

19.

03.09.2021

20.

04-05.
09.2021

21.

07.09.2021

22.

07.09.2021

23.

07-08.
09.2021

24.

08.09.2021

08.09.2021
25.

26.

09.09.2021

з 10.00 год. по 12.00
год.,
адмінбудівля
с.Плесна,
міський
голова
В.Бузиль
Чемпіонат міста з настільного тенісу.
Спортзал
«Локомотив»
Сектором з питань
фізичної
культури
та
спорту
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
заступник міського
голови І.Ялоха
Виставка портрет «Іван Скоропадський і його доба» Бібліотека №1
(до 375 річчя від дня народження Івана відділ культури
Скоропадського
–
гетьмана
Лівобережної
України(170801722)).
Турнір зміні-футболу серед чоловічих команд 18.00 год.,
присвячений Дню фізичної культури та спорту.
Спортмайданчик зі
штучним покриттям
Сектором з питань
фізичної
культури
та
спорту
Заклади освіти
Єдиний день з охорони праці.
управління освіти
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
Спортивне свято до Дня фізичної культури і спорту 11.00 год.
«Спорт – здоров’я, сила духу і краса».
відділення денного

27.

28.

29.

30.

31.

09.09.2021

09.09.2021

10.09.2021

10.09.2021

10-11.
09.2021
11.09.2021

32.

12.09.2021
33.

13-30
09.2021
34.

35.

14.09.2021

36.

14.09.2021

перебування
територіального
центру
управління праці та
соціального захисту
населення
Аудит ефективності діяльності управління житлово- Відділ
комунального господарства Шепетівської міської внутрішнього
ради. Ефективність планування і виконання аудиту
програм. Дотримання вимог законодавства. Аналіз
системи внутрішнього контролю.
Засідання комісії з питань захисту прав дитини.
14.00 год.,
Мала зала засідань
міськвиконкому
служба у справах
дітей
Прийом громадян.
з 10.00 год.
мала зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
В.Бузиль
Урочистості з нагоди Дня фізичної культури і Спортзал
спорту (за окремим планом).
«Локомотив»
Сектором з питань
фізичної
культури
та
спорту
Заклади освіти
Відзначення Дня фізичної культури і спорту.
управління освіти
10.00 год.,
Спортзал
Відкритий турнір з волейболу серед чоловічих «Локомотив»
команд присвячений Дню фізичної культури і Сектором з питань
спорту
фізичної
культури
та
спорту
Фізкультурно-оздоровча акція «Велодень» з нагоди 10.00 год.,
Площа Т. Шевченка
Дня фізичної культури і спорт.
Сектором з питань
фізичної
культури
та
спорту
Перевірка кошторису витрат, штатного розпису, Відділ
організації мережі закладів освіти, аналіз системи внутрішнього
внутрішнього
контролю
управління
освіти аудиту
Шепетівської міської ради.
Нарада заступників директорів, секретарів з питань 08.30 год.
обліку дітей шкільного віку і учнів
Будинок освіти
управління освіти
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
10.00 год.,
мала зала засідань
міськвиконкому,
заступник міського

37.

14.09.2021

Гастролі Хмельницького обласного театру ляльок
Засідання адміністративної комісії.

38.

39.

40.

15.09.2021

15.09.2021

Онлайн – інформування - Тиждень правових знань
«Права. Гарантії. Захист».
Рейд «Сім’я і діти» обстеження умов проживання
дітей з неблагополучних сімей.

16.09.2021

16.09.2021

Засідання виконавчого комітету.

41.

Прийом громадян.
42.

43.

17.09.2021

17.09.2021

Школа
молодого
спеціаліста
соціальнопсихологічної служби закладів освіти з питання
«Психологічна готовність практичних психологів та
соціальних педагогів до практичної діяльності в
освітньому закладі».
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
Міський етап фотоконкурсу «Моя Україна»
14.00 год.,
ЦДЮТ
управління освіти

18.09.2021

Година патріотизму: «Сонце без миру не світить»

18.09.2021

Гастролі Львівського музично-драматичного театру
ім .Дрогобича.

17.09.2021

17.09.2021
44.

45.

46.

голови І.Ялоха
МБК
відділ культури
Мала зала засідань
міськвиконкому,
керуючий справами
міськвиконкому
Н.Білас
Бібліотека №1
відділ культури
Протягом дня
Сім’ї, які опинилися
у складних життєвих
обставинах
служба у справах
дітей
14.00 год.
велика зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
В.Бузиль
з 10.00 год. по 12.00
год.,
адмінбудівля
с.Пліщин,
міський
голова
В.Бузиль
10.00 год.,
ЦНТТУМ
управління освіти

47.
48.

20-30
09.2021

49.

21.09.2021

Декада наставника молодого викладача.
Нарада з керівниками комунальних підприємств.

Бібліотека №2
відділ культури
18.00 год.,
МБК (велика зала)
відділ культури
ДХШ
відділ культури
10.00 год.,
мала зала засідань

50. 21.09.2021
51. 21.09.2021

52. 22.09.2021

53. 22.09.2021
54. 22.09.2021

23.09.2021
55.

56.

23.09.2021

24.09.2021
57.

58.

24.09.2021

24.09.2021
59.

60.
61.
62.

24.09.2021
27.09.2021
28.09.2021

міськвиконкому,
заступник міського
голови І.Ялоха
Відзначення Міжнародного дня миру
Заклади освіти
управління освіти
Тренінг для жінок, які перебувають на обліку в Працівники
центрі зайнятості на тему «Патронат – важлива ЦСССДМ
форма сімейного виховання».
12:00 год.
відділення денного
перебування
Пізнавально-тематичний
захід:
«Прогулянка
територіального
партизанськими стежками» присвячена Дню
центру
партизанської слави України.
управління праці та
соціального захисту
населення
Заклади освіти
Відзначення Дня партизанської слави
управління освіти
Інформаційна онлайн - виставка «Прислухайся до Бібліотека №1
відлуння війни» (до Дня партизанської слави).
відділ культури
Засідання чергової сесії Шепетівської міської ради 10.00 год.,
VІІI скликання.
велика зала засідань
міськвиконкому,
міський
голова
В.Бузиль
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
дітей
Відзначення Дня дошкілля.
Заклади дошкільної
освіти
управління освіти
Прийом громадян.
з 10.00 год.
мала зала засідань
міськвиконкому,
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
Фестиваль "Громада-фест".
МБК (велика зала)
відділ культури
Гастролі Хмельницького академічного театру МБК (велика зала)
ім.Михайла Старицького.
відділ культури
Нарада з керівниками комунальних підприємств.
10.00 год.,
мала зала засідань

29.09.2021
63.

29.09.2021
64.

29.09.2021
65.
66.

29.09.2021
30.09.2021

67.
68.

30.09.2021
30.09.2021

69.

міськвиконкому,
заступник міського
голови І.Ялоха
Відзначення Днів Європейської спадщини
Заклади
загальної
середньої,
позашкільної освіти
управління освіти
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
Книжкова виставка – реквієм «Жалобна книга» Бібліотека №1
Бабиного яру» (до 80 річчя розстрілу мирних відділ культури
жителів у Бабиному Яру).
День відкритих дверей: «Бібліотека - відкритий світ Бібліотека №2
читання».
відділ культури
Відзначення Всеукраїнського дня бібліотек
Заклади
загальної
середньої освіти
управління освіти
Засідання «Школи волонтерів». Тренінгове заняття Працівники
на тему: «Яскраве життя без алкоголізму».
ЦСССДМ
Тиждень популяризації бібліотек «Бібліотека – світ
Бібліотека №1
книжковий, загадковий» (до Всеукраїнського дня
відділ культури
бібліотек).

