
Затверджую  

Міський голова 

Віталій БУЗИЛЬ 
 

___________________ 

План заходів 

управлінь та відділів апарату 

Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету 

на листопад 2021 року 

 

№ 

з/п 

Дата 

 

Заплановані заходи Час і місце проведення 

заходу 

1.  листопад 

Засідання комісії з питань реалізації 

гарантованого права малозабезпечених сімей 

на призначення соціальної допомоги. 

Кабінет заступника 

міського голови, 

управління праці та 

соціального захисту 

населення. 

2.  листопад 

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.  
листопад Здійснення оцінки потреб сімей та осіб, які 

знаходяться в складних життєвих обставинах. 

Працівники ЦСССДМ 

4.  

листопад Відвідування сімей з метою перевірки 

цільового використання державної допомоги 

при народженні дитини. 

Працівники ЦСССДМ 

5.  
листопад Здійснення соціального супроводу сімей, які 

знаходяться в кризових ситуаціях. 

Працівники ЦСССДМ 

6.  
листопад Консультування кандидатів у прийомні 

батьки. 

Працівники ЦСССДМ 

7.  
листопад Здійснення соціального супроводження 

прийомних сімей. 

Працівники ЦСССДМ 

8.  
листопад Корекційна робота з сім’ями, які знаходяться 

в СЖО  

Працівники ЦСССДМ 

9.  

листопад Лекційне заняття внавчально – виховному 

комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – гімназія» на тему «Булінг. 

Дискримінація. Расизм». 

Працівники ЦСССДМ 

10.  

листопад Година спілкування в навчально – виховному 

комплексі №3 у складі «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів ім. Н. Рибака та ліцей з 

посиленою військово – фізичною 

підготовкою» на тему «Протидія булінгу. Як 

себе захистити». 

Працівники ЦСССДМ 

11.  
листопад Диспут в Плесенській ЗОШ І-ІІІ ст. 

«Толерантність до себе та до оточуючих». 

Працівники ЦСССДМ 

12.  
листопад Лекційне заняття в гімназії №6 «Суїцид серед 

підлітків – проблема сучасного інтернету». 

Працівники ЦСССДМ 

13.  

листопад Тренінгове заняття в навчально – виховному 

комплексі №1 «Маленька дитина з великими 

правами». 

Працівники ЦСССДМ 



14.  
листопад Тренінгове заняття в СЗОШ №2 на тему: 

«Профілактика шкільного булінгу». 

Працівники ЦСССДМ 

15.  

листопад 

 

Чемпіонат міста з шахів серед чоловіків. Шаховий клуб «Дебют» 

Відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

16.  
листопад  Організація виставок учнівських робіт згідно 

календаря знаменних та пам’ятних дат. 

ДХШ 

відділ культури 

17.  

01.11.2021 Виставка - повідомлення «Стівен Крейн – 

Життя, як пожар» до 150 - річчя від дня 

народження американського письменника. 

Бібліотека №1 

відділ культури 

18.  03.11.2021 Єдиний день з охорони праці. 
Заклади освіти 

управління освіти 

19.  
05.11.2021 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 год. 

адмінбудівля с.Плесна, 

міський голова В.Бузиль 

20.  05.11.2021 

Виставка – знайомство «Нарис про життя і 

творчість Миколи Вінграновського» до 85 – 

річчя від дня народження українського поета. 

Бібліотека №1 

відділ культури 

21.  06.11.2021 
Ювілейна подорож: «Божий дар Миколи 

Вінграновського». 

Бібліотека №2 

відділ культури 

22.  

 

09.11.2021 

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 

23.  09.11.2021 
Відзначення в навчальних закладах Дня 

української писемності та мови. 

Заклади освіти 

управління освіти 

24.  09.11.2021 
Урочистий захід, присвячений Дню 

працівників культури і аматорів сцени. 

МБК 

відділ культури 

25.  09.11.2021 

Інформаційна виставка «Мова барвиста, мова 

багата…» до Дня української писемності та 

мови. 

Бібліотека №1 

відділ культури 

26.  09.11.2021 

Книжкова виставка: «Ювілейне намисто з 

казок Андерсона». 

Бібліотека №2 

відділ культури 

27.  09.11.2021 

Мовознавча подорож «Будь українцем! 

Думай, розмовляй, пиши українською!» 

(2021 рік української мови в Україні та до 

Дня української писемності та мови). 

Бібліотека для дітей 

відділ культури 

28.  10.11.2021 

Засідання комісії з питань захисту прав 

дитини. 
14.00 год.,  

Мала зала засідань 

міськвиконкому 

служба у справах дітей 

29.  

10.11.2021 Урок толерантності: «Це стосується 

кожного». 

Онлайн-бесіда: Український вінок духовної 

краси» (день української писемності і мови). 

Бібліотека №2 

відділ культури 

30.  11.11.2021 

Рейд «Підліток» обстеження умов 

проживання дітей з неблагополучних сімей. 

Протягом дня  

Сім’ї, які опинилися у 

складних життєвих 

обставинах 



служба у справах дітей 

31.  
11.11.2021 Патріотична виставка – інсталяція «Безсмертя 

козацької звитяги». 
Бібліотека для дітей 

відділ культури 

32.  
12.11.2021 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 год., 

мала зала засідань 

міськвиконкому, 

міський голова В.Бузиль 

33.  
12.11.-

05.12.2021 

ІІ Всеукраїнський відкритий марафон з 

української мови. 

Заклади загальної середньої 

освіти 

управління освіти 

34.  11.11.2021 

Засідання житлової комісії. 10.00 год.,  

мала зала засідань 

міськвиконкому, 

заступник міського голови 

35.  12.11.2021 Турнір з настільного тенісу серед 

студентської молоді з нагоди Дня студента. 

15.00 год.,  

Спортзал НВК№1 

Відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

36.  12.11.2021 

Музичний флешмоб до дня народження 

Миколи Федоровича Сингаївського 

українського поєта. 

 Бібліотека 

с. Плесна 

відділ культури 

37.  

15-21. 

11.2021 

Тиждень безпеки дорожнього руху в Україні. Заклади загальної середньої 

освіти 

управління освіти 

38.  

16.11.2021 Тематичний захід «Толерантність, як 

запорука людяності». 
11.00 год., 

відділення денного 

перебування  

територіального центру  

управління праці та 

соціального захисту 

населення. 

39.  
16.11.2021 Відзначення Міжнародного дня 

толерантності. 

Заклади освіти 

управління освіти 

40.  16.11.2021 
Бесіда – діалог «Мистецтво жити гідно» до 

Дня толерантності. 

Бібліотека №1 

відділ культури 

41.  

16.11.2021 Мандрівка на експресі толерантності «Мій 

формат спілкування - етнотолерантність» (до 

Міжнародного дня толерантності). 

Бібліотека для дітей 

відділ культури 

42.  
17.11.2021 

 

Засідання адміністративної комісії. Мала зала засідань 

міськвиконкому, 

керуючий справами 

міськвиконкому Н.Білас 

43.  

18.11.2021 Засідання виконавчого комітету. 14.00 год., 

мала зала засідань 

міськвиконкому 

44.  
19.11.2021 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 год., 

адмінбудівля с.Пліщин, 

міський голова В.Бузиль 

45.  

19.11.2021 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 

46.  
19.11.2021 Відзначення Дня Гідності та Свободи. Заклади освіти 

управління освіти 

47.  
19.11.2021 Година-роздум: Революція Гідності – важкий 

іспит для України». 

Бібліотека №2 

відділ культури 

48.  
19.11.2021 Інформаційний огляд літератури «Майдан у 

книгах» (до Дня Революції Гідності ). 

Бібліотека для дітей 

відділ культури 

49.  

19.11.2021 Година пам’яті «Революція Гідності, як це 

було» з нагоди дня Гідності та Свободи. 

Бібліотека 

с. Плесна 

відділ культури 

50.  21.11.2021 
Виставка «Вільні творити майбутнє» до Дня 

Гідності та Свободи. 

Бібліотека №1 

відділ культури 

51.  21.11.2021 

Концеpтна програма до дня сільського 

господарства.  "Хвала рукам, що пахнуть 

хлібом". 

13.00 год., 
СБК с. Пліщин 

відділ культури 

52.  
22.11.2021 Тематичний захід, присвячений дню Гідності 

та Свободи. 

МБК 

відділ культури 

53.  

22.11.2021 Міський тур конкурсу Всеукраїнської 

краєзнавчої акції «Українська революція: 100 

років надії і боротьби». 

14.00 год.,  

ЦДЮТ 

управління освіти 

54.  
22-27. 

11.2021 

Тиждень педагогічної майстерності. ДХШ 

відділ культури 

55.  

23.11.2021 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 

56.  

23.11.2021 

Інформаційна година до Дня Гідності та 

Свободи «Україна - країна нескорених». 

12.00 год., 

відділення денного 

перебування  

територіального центру  

управління праці та 

соціального захисту 

населення. 

57.  

23.11-

03.12.2021 

Спартакіада серед військовослужбовців та 

силових структур міста: 

 - перетягування каната; 

 - Підтягування, поштовх гирі 24 кг; 

 - стрільба ( вправа ПМ- 1); 

 - настільний теніс; 

 - плавання; 

 - футзал. 

Спортзал: 

Локомотив, КДЮСШ. 

Приміщення тиру 

ШВК-98, приміщення 

КДЮСШ 

(Басейн) 

Відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

58.  25.11.2021 

Засідання чергової сесії Шепетівської міської 

ради VІІI скликання. 
10.00 год., 

велика зала засідань 

міськвиконкому, міський 

голова В.Бузиль 

59.  25.11.2021 

Рейд «Підліток» обстеження умов 

проживання дітей з неблагополучних сімей. 

Протягом дня  

Сім’ї, які опинилися у 

складних життєвих 

обставинах 

служба у справах дітей 

60.  
25.11.2021 Тренінгове заняття в гімназії №3 в рамках 

Всеукраїнської акції «16 днів проти 

Працівники ЦСССДМ 



насильства». 

61.  
25.11.2021 Міжнародний природничий інтерактивний 

конкурс «Колосок осінній». 

Заклади загальної середньої 

освіти управління освіти 

62.  
26.11.2021 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 год., 

мала зала засідань 

міськвиконкому, 

міський голова В.Бузиль 

63.  

26.11.2021 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 

64.  26.11.2021 
Виставка – інсталяція «Чорна сповідь нашого 

народу» (до Дня пам’яті жертв голодомору). 

Бібліотека для дітей 

відділ культури 

65.  26.11.2021 

Книжкова виставка та акція «Чорна сповідь 

моєї країни» з нагоди дня пам’яті жертв 

Голодомору та політичних репресій. 

Бібліотека 

с. Плесна 

відділ культури 

66.  
26-27. 

11.2021 

День пам’яті жертв голодомору. Заклади освіти 

управління освіти 

67.  27.11.2021 
Мітинг, присвячений дню пам’яті жертв 

голодомору. 

Пам'ятний знак жертв 

голодомору 

68.  27.11.2021 
 Виставка – реквієм «Не маємо права забути» 

до Дня пам’яті жертв голодомору. 

Бібліотека №1 

відділ культури 

69.  27.11.2021 

Мітинг реквієм до Дня пам'яті жертв 

голодомору "Не маємо права забути". 

 

Пам'ятний знак жертв 

голодомору 

с. Пліщин 

70.  29.11.2021 

Ескурс в історію «Історичне значення 

революційних подій 1917-1921р.р. для 

подальшого розвитку України». 

Бібліотека №1 

відділ культури 

71.  

30.11.2021 Засідання «Школи волонтерів». Лекційне 

заняття на тему: «Причини та наслідки 

домашнього насильства». 

Працівники ЦСССДМ 

72.  
30.11.2021 Майстер- клас з графіки. ДХШ 

відділ культури 
           

 

 


