
Затверджую  
Міський голова 

Полодюк М. І.  
_______________ 

План заходів 
управлінь та відділів апарату 

Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету 
на липень 2020 року 

№ 
з/п 

Дата 
 

Заплановані заходи Час і місце 
проведення заходу 

1.  липень 

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.  липень 

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.  

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

По місту,  
управління праці 
та соціального 
захисту населення. 

4.  
липень Здійснення оцінки потреб  сімей та осіб, які 

знаходяться в СЖО. 
Працівники 
ЦСССДМ 

5.  
липень Надання соціальних послуг та здійснення 

соціального супроводу  сімей переселенців,  
учасників АТО та членів їх сімей 

Працівники 
ЦСССДМ 

6.  
липень Відвідування сімей з метою перевірки цільового 

використання державної допомоги при 
народженні дитини 

Працівники 
ЦСССДМ 

7.  
липень Корекційна робота з сім’ями, які знаходяться в 

СЖО. 
Працівники 
ЦСССДМ 

8.  

02.07.2020 
 

Бібліографічна довідка "Винниченко- 
письменник-новатор. Дитячі долі в "малій прозі" 
В.Винниченка" (до 140 річчя від дня народження 
письменника). 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

9.  
03.07.2020 

 

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

10.  
03.07.2020 

 

Перегляд літератури «Не згасне вогнище родини в 
людських запалених серцях». 

Бібліотека №2., 
відділ культури 

11.  
04.07.2020 

 

Інформаційна виставка 110 років від дня 
народження Сергія Олексійовича 
Григор’єва (1910–1988), українського живописця, 
графіка. 

ДХШ 
відділ культури 

12.  
06.07.2020 Апаратна нарада.  8.00 год., 

мала зала засідань 



міськвиконкому 

13.  
06.07.2020 Театралізований концерт "Ой зав'ю вінок" (до 

свята Івана Купала). 
МБК 
відділ культури 

14.  07.07.2020 

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

15.  09.07.2020 

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

16.  

 

09.07.2020 

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 

17.  
09.07.2020 Засідання «Студентської служби». Відеолекторій 

«Як з користю провести літній відпочинок для 
студентів». 

Працівники 
ЦСССДМ 

18.  10.07.2020 

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

19.  
13.07.2020 Апаратна нарада.  8.00 год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому 

20.  14.07.2020 

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

21.  15.07.2020 
Віртуальний бібліотечний урок «Влітку книгу 
прочитай – в школі бали заробляй». 

Бібліотека №2., 
відділ культури 

22.  
16.07.2020 Засідання виконавчого комітету. 14.00 год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому 

23.  16.07.2020 

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

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

24.  16.07.2020 
Засідання «Школи волонтерів». Здійснення 
волонтерами анкетування, опитування та 
соціальних досліджень з питань інтересів молоді. 

Працівники 
ЦСССДМ 



25.  16.07.2020 
День інформації «Стиль життя – здоров’я». Бібліотека для дітей 

відділ культури 

26.  
17.07.2020 

 

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

27.  

 

17.07.2020 

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 

28.  
20.07.2020 Апаратна нарада. 8.00 год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому 

29.  21.07.2020 

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

30.  
22.07.2020 

 

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

31.  22.07.2020 
Віртуальна подорож корисними сайтами 
«Всесвітня павутина і ми». 

Бібліотека № 2., 
відділ культури 

32.  

 
23.07.2020 

Засідання LXXV сесії Шепетівської міської ради 
VІІ скликання. 

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

33.  

23.07.2020 Літературна онлайн - подорож «Фантастичний 
світ Джоан Роулінг» (до 55 –річчя від дня 
народження англійської письменниці).  

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

34.  

 

24.07.2020 

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 

35.  

25.07.2020 Інформаційна виставка 110 років від дня 
народження Михайла Кміта (1910–1981), 
австралійського художника українського 
походження 

ДХШ 
відділ культури 

36.  
27.07.2020 Апаратна нарада. 8.00 год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому 

37.  

27.07.2020 Інформаційна виставка 90 років від дня 
народження Мирона Володимировича 
Кипріяна (1930), українського театрального 
художника 

ДХШ 
відділ культури 



38.  28.07.2020 

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

39.  

 

28.07.2020 

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.  30.07.2020 

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

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

41.  
31.07.2020 

 

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

 

 

 

          Керуючий справами виконавчого комітету                                  Рачук В. І. 

 
 


