
Затверджую  
Міський голова 

М. І. Полодюк 
_______________ 

План заходів 
управлінь та відділів апарату 

Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету 
на березень 2020 року 

 

№ 
з/п 

Дата 
 

Заплановані заходи Час і місце проведення 
заходу 

1.  березень 

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. 

14.00 год., 
мала зала засідань 
міськвиконкому 
управління праці та 
соціального захисту 
населення. 

2.  березень 

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

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

3.  

березень Проведення рейдів групою соціального 
патрулювання по виявленню бездомних громадян 
міста. 

По місту,  
управління праці та 
соціального захисту 
населення. 

4.  
березень Надання соціальних послуг та здійснення 

соціального супроводу сімей переселенців,  
учасників АТО та членів їх сімей. 

Працівники ЦСССДМ 

5.  
березень Здійснення соціального супроводу сімей, які 

знаходяться в кризових ситуаціях. 
Працівники ЦСССДМ 

6.  
березень Здійснення оцінки потреб сімей та осіб, які 

знаходяться в СЖО. 
Працівники ЦСССДМ 

7.  
березень Лекційне заняття в спеціалізованій  школі - 

інтернаті на тему: «Культура міжособистісних 
стосунків» 

Працівники ЦСССДМ 

8.  
березень Лекція в НВК «ЗОШ- гімназії» на тему: 

«Конфлікти. Їх розв’язання» 
Працівники ЦСССДМ 

9.  
01-

10.03.2020 
Проведення Шевченківських днів. Заклади освіти 

управління освіти 

10.  
02.03.2020 Апаратна нарада.  8.00 год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому 

11.  
02.03.2020 Концерт Дитячої філармонії до 210-річчя з Дня 

народження композиторів романтиків Ф.Шопена і 
Р.Шумана. 

ДМШ., 
відділ культури 

12.  
02.03.2020 Лекція-бесіда для учнів струнно-смичкового 

відділу. Й.Бах та його творчість. 
ДМШ., 
відділ культури 

13.  
02.03.2020 Літературний калейдоскоп «Жінок прекрасні 

імена». 
Бібліотека №2., 
відділ культури 



14.  
02-

10.03.2020 
Концерт в д\з до Дня народження Т.Г.Шевченка. 
Участь учнів та викладачів відділу в шкільних та 
міських заходах до Шевченківських Днів. 

ДМШ., 
відділ культури 

15.  03.03.2020 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  
мала зала засідань 
міськвиконкому, 
перший заступник 
міського голови  
В.Вихівський 

16.  03.03.2020 
Фестиваль – конкурс  «Вічне Тарасове слово» 
 

МБК; 
відділ культури 

17.  03.03.2020 
Книжкова виставка «Ода письменникам 
Шепетівщини». 

Бібліотека №2., 
відділ культури 

18.  04.03.2020 
Концерт групи Антитіла 19.00 год., 

МБК; 
відділ культури 

19.  
04.03.2020 Єдиний день з охорони праці. Заклади освіти 

управління освіти 

20.  

04.03.2020 Виставка – розповідь «З любов’ю д о рідного 
слова і музики ( до 205 річчя від дня народження 
М.Вербицького,композитора , автора  гімну 
України» 

Бібліотека №1., 
відділ культури 

21.  
04-

13.03.2020 

Народознавча толока «Масляна до нас іде, 
смаколики несе». 

 

Бібліотека №2., 
відділ культури 

22.  05.03.2020 

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

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

23.  05.03.2020 

Концерт  для працівників  медучилища. 
 

12.00 год., 
МБК; 
відділ культури 

24.  05.03.2020 

Арт-заняття: «Мамі весну подарую». 

 

11.00 год., 
Шепетівський  центр  
комплексної реабілітації 
для дітей з інвалідністю 
управління праці та 
соціального захисту 
населення. 

25.  05.03.2020 
Поетичні хвилинки «Моє життя - поезія» (до 125-
річчя  від дня народження М.Рильського). 

Бібліотека для дітей., 
відділ культури 

26.  
05-

06.03.2020 

Відзначення Міжнародного жіночого дня.                                             Заклади освіти 
управління освіти 

27.  
06.03.2020 

 

Прийом громадян. 10.00 год., 
мала зала засідань 
міськвиконкому, 
міський голова 
М.Полодюк 



28.  

06.03.2020 

 

 

 

Святковий захід приурочений до Міжнародного 
жіночого дня та концерт аматорів міста 
мешканцям відділення 
 

11.00 год., 
відділення 
стаціонарного догляду 
для постійного або 
тимчасового 
проживання терцентру 
управління праці та 
соціального захисту 
населення. 

29.  
06.03.2020 

 

Турнір з футзалу серед юнаків 5-6, 7-8 класів. 14.00 год., 
Спортзал «Локомотив» 

управління у справах 
сім’ї, молоді та 
спорту. 

30.  
06.03.2020 

 

Літературно - музичний  вечір « А жінка в 
світ приходить для любові» в рамках клубу 
« Активне довголіття» 

Бібліотека №1., 
відділ культури 

31.  

07.03.2020 Nonstopмарафон «Спасибі прадіде Тарас». Бібліотека №2,  
відділ культури 

32.  

07.03.2020 Інформаційна та книжкова виставка  народився 
Тарас Григорович Шевченко, український поет, 
художник, мислитель. 

ДХШ., 
відділ культури 

33.  
09.03.2020 

 
Мітинг присвячений  206-річчю від дня 
народження Т.Г. Шевченка. 

площа Т. Г. Шевченка 
відділ культури 

34.  
09.03.2020 

 
Вечір «Шевченкофобія  в сучасній Україні»  ( до 
207 річниці від дня народження Т.Г. Шевченка) 

Бібліотека №1., 
відділ культури 

35.  
09.03.2020 

 
Шевченківський тиждень «Його слова, його 
одвічна пісня» (до дня народження.  
Т.Г. Шевченка). 

Бібліотека для дітей., 
відділ культури 

36.  
10.03.2020 Апаратна нарада.  8.00 год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому 

37.  10.03.2020 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  
мала зала засідань 
міськвиконкому, 
перший заступник 
міського голови  
В.Вихівський 

38.  10.03.2020 
Концерт-лекція для учнів струнно-смичкового 
відділу до дня народження Т.Г.Шевченка. 

ДМШ., 
відділ культури 

39.  

 

10.03.2020 

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

10.00 год., 
ринки та торгівельні 
заклади міста, 
управління 
економічного розвитку 

40.  
11.03.2020 Огляд-конкурс вокальних колективів  шкіл міста. 

 
МБК; 
відділ культури 

41.  
11.03.2020 Історична мандрівка «Історичні пам’ятки  м. 

Шепетівки». 
Бібліотека №1., 
відділ культури 



42.  
11.03.2020 Концерт Дитячої філармонії до Шевченківських 

свят «Шевченко – наш. Він для усіх століть». 
ДМШ., 
відділ культури 

43.  12.03.2020 
Засідання комісії з питань захисту прав дитини. Мала зала засідань 

міськвиконкому 
служба у справах дітей 

44.  12.03.2020 
Гастролі  Хмельницького обласного театру 
ляльок. 
 

МБК; 
відділ культури 

45.  12.03.2020 
Міський фестиваль лялькових і театральних 
колективів. 

13.00 год., 
СШ-інтернат 
управління освіти 

46.  12.03.2020 
Міські змагання «Козацький гарт». 14.00 год., 

НВК №1 
управління освіти  

47.  12.03.2020 
Засідання «Студентської служби». Урок - 
застереження «Стоп – булінг!» 

Працівники ЦСССДМ 

48.  12.03.2020 
Урок гарної поведінки «Про чемність і ґречність» 

 

Бібліотека для дітей., 
відділ культури 

49.  13.03.2020 

Засідання житлової комісії. 10.00 год.,  
мала зала засідань 
міськвиконкому, 
перший заступник 
міського голови  
В.Вихівський 

50.  

14-
15.03.2020 

Чемпіонат міста з міні-футболу серед чоловічих 
команд 

10.00 год.,  
Спортмайданчик 
ДЮСШ «Колос» 
управління у справах 
сім’ї, молоді та 
спорту. 

51.  
15.03.2020 Звітний концерт народного аматорського театру 

танцю «Віват». 
МБК; 
відділ культури 

52.  
16.03.2020 Апаратна нарада.  8.00 год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому 

53.  
16-

20.03.2020 
Тиждень знань з безпеки життєдіяльності для 
учнів. 

Заклади освіти 
управління освіти 

54.  17.03.2020 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  
мала зала засідань 
міськвиконкому, 
перший заступник 
міського голови  
В.Вихівський 

55.  

17.03.2020 

 

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

10.00 год., 
ринки та торгівельні 
заклади міста, 
управління 
економічного розвитку 

56.  

17.03.2020 

 

Літературний вечір «Маестро поетичного слова» 
 (до125-річчя від дня народження М.Рильського, 
українського поета). 

Бібліотека №1., 
відділ культури 



57.  
18.03.2020 

 

Засідання адміністративної комісії. Мала зала засідань 
міськвиконкому, 
керуючий справами 
міськвиконкому   
В.Рачук  

58.  
18.03.2020 

 

Огляд-конкурс хореографічних колективів  шкіл 
міста. 

МБК; 
відділ культури 

59.  

19.03.2020 

 

 

Тематичний захід : «Сім кольорів щастя» 

 

 

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

60.  
19.03.2020 Засідання виконавчого комітету. 14.00 год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому 

61.  19.03.2020 

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

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

62.  19.03.2020 

Засідання «Школи волонтерів». Лекційне заняття 
«Профілактична робота в молодіжному 
середовищі – передумови подолання негативних 
проявів в дитячому та молодіжному середовищі» 

Працівники ЦСССДМ 

63.  19.03.2020 
Вечір – портрет «Поетична квітка України» ( до 
90- річчя від дня народження Л.Костенко, 
української поетеси). 

Бібліотека №1., 
відділ культури 

64.  19.03.2020 
Гастролі Хмельницького академічного  театру 
 ім. Михайла Старицького вистава для дітей 
«Лускунчик». 

МБК; 
відділ культури 

65.  19.03.2020 
Пізнавальна година «Сповідь жіночої долі» (90р. 
Ліні Костенко). 

Бібліотека №2,  
відділ культури 

66.  19.03.2020 
Поетичне інтерв’ю «Я вибрала долю собі сама: 
Ліна Костенко» (до 90-річчя від дня народження) 
 

Бібліотека для дітей., 
відділ культури 

67.  19.03.2020 
Гастролі Хмельницького академічного  театру  
ім. Михайла Старицького вистава для дорослих 
«Фараони». 

МБК; 
відділ культури 

68.  
20.03.2020 

 

Прийом громадян. 10.00 год., 
мала зала засідань 
міськвиконкому, 
міський голова 
М.Полодюк 

69.  

 

20.03.2020 

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

10.00 год., 
ринки та торгівельні 
заклади міста, 
управління 
економічного розвитку 

70.  20.03.2020 
Спільний захід для дітей та  батьків: «Посади 
дерево» 

11.00 год., 
Шепетівський  центр  
комплексної реабілітації 



 

 

 

 

 

 

для дітей з інвалідністю 
управління праці та 
соціального захисту 
населення. 

71.  
20.03.2020 «Сонячні діти» захід присвячений Всесвітньому 

дню людини із синдромом Дауна. 
МБК; 
відділ культури 

72.  
20.03.2020 Мовознавча мандрівка «Єдиний скарб у тебе – 

рідна мова». 
12.00 год., 
Бібліотека №2,  
відділ культури 

73.  
21.03.2020 Інформаційна виставка 130 років від дня 

народження Федора Зотиковича Коновалюка, 
українського живописця. 

ДХШ., 
відділ культури 

74.  
21.03.2020 Літературна зустріч «Люблю поезію, в якій 

звучить мелодія незримо» ( до Всесвітнього дня 
поезії). 

Бібліотека №1,  
відділ культури 

75.  
23.03.2020 Апаратна нарада.  8.00 год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому 

76.  24.03.2020 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  
мала зала засідань 
міськвиконкому, 
перший заступник 
міського голови  
В.Вихівський 

77.  

25.03.2020 
 
 
 

Клуб активного довголіття : Створення 
пасхального декору. 
 
 

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

78.  25.03.2020 
Концерт фольк –гурту «Лісапетний батальон». 
 

19.00 год.,  
МБК; 
відділ культури 

79.  25.03.2020 
Гастролі  Хмельницького обласного театру 
ляльок». 

МБК; 
відділ культури 

80.  
25.03.2020   Свято книги «Книга моя! Мудрість твоя збагачує 

наші серця». 
13.30 год., 
Бібліотека №2,  
відділ культури 

81.  

 
26.03.2020 

Засідання LXXI сесії  Шепетівської міської ради 
VІІ скликання. 

10.00 год., 
велика зала засідань 
міськвиконкому, 
міський голова            
М. Полодюк 

82.  

26.03.2020 Інформаційна виставка 140 років від дня 
народження Олександра Костянтиновича 
Богомазова (1880— 1930), українського 
художника. 

ДХШ., 
відділ культури 

83.  

 

27.03.2020 

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

10.00 год., 
ринки та торгівельні 
заклади міста, 
управління 



 

економічного розвитку 

84.  

27.03.2020 Відкритий чемпіонат міста з баскетболу серед 
юнаків  присвячений пам’яті воїна-
інтернаціоналіста ст. лейтенанта  
В.М. Длужневського. 

10.00 год., 
Спортзал НВК №1 
управління у справах 
сім’ї, молоді та 
спорту. 

85.  

27.03.2020 Міський фестиваль «Тато, мама, я – спортивна 
сім’я» 

16.00 год., 
Спортзал НВК №1 
управління у справах 
сім’ї, молоді та 
спорту. 

86.  
27.03.2020 Цільовий семінар учителів предмету «Захист 

Вітчизни» з питання «Фізичне виховання та його 
вплив на військову службу». 

10.00 год., 
ЗОШ №3 
управління освіти  

87.  
27.03.2020 Виставка- колаж « Відомі актори українського 

театру» (до Міжнародного дня театру). 
Бібліотека №1,  
відділ культури 

88.  
28.03.2020 Перегляд літератури «Книжкова мозаїка ювілярів» 

книги – ювіляри 2020року. 
Бібліотека №1,  
відділ культури 

89.  
28.03.2020 Творчий звіт народного аматорського ансамблю 

української пісні «Колорит». 
17.00 год., 
МБК; 
відділ культури 

90.  
30.03.2020 Апаратна нарада.  8.00 год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому 

91.  

30.03.2020 Рада методкабінету: 
1. Заслухати інформацію вихователів-методистів 
ДНЗ №№1,5 з питання «Освітній процес в ЗДО, як 
соціальне, лінгвістичне та психолого-педагогічне 
явище»  
2. Заслухати інформацію заступника директора 
ЗОШ №6 щодо участі у реалізації  Всеукраїнської 
програми «Демократична школа» в Україні  
3. Про хід виконання рекомендацій ради 
методкабінету від 21.03.2019 (протокол №3/4)  
«Про протидію торгівлі людьми. Проблема 
дитячого жебракування та трудової міграції» 

10.00 год., 
Будинок освіти 
управління освіти 

92.  31.03.2020 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  
мала зала засідань 
міськвиконкому, 
перший заступник 
міського голови  
В.Вихівський 


