
Затверджую  
Міський голова 

М. Полодюк 
_______________ 

План заходів 
управлінь та відділів апарату 

Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету 
на січень 2020 року 

 

№ 
з/п 

Дата 
 

Заплановані заходи Час і місце проведення 
заходу 

1.  січень 

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.  січень 

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.  

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

По місту,  
управління праці та 
соціального захисту 
населення. 

4.  
січень Надання соціальних послуг та здійснення 

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

Працівники ЦСССДМ 

5.  
січень Здійснення соціального супроводу сімей, які 

знаходяться в кризових ситуаціях. 
Працівники ЦСССДМ 

6.  
січень Здійснення оцінки потреб сімей та осіб, які 

знаходяться в СЖО. 
Працівники ЦСССДМ 

7.  
січень Лекційне заняття в військовій частині А3730 на 

тему: «Соціальні аспекти скоєння злочинів 
військовослужбовцями» 

Працівники ЦСССДМ 

8.  
січень Лекція в НВК№3 на тему: «Наркоманія та СНІД: 

реалії сьогодення» 
Працівники ЦСССДМ 

9.  
січень Лекція в НВК «ЗОШ-гімназії» на тему: «Скажи 

«Ні» шкідливим звичкам». 
Працівники ЦСССДМ 

10.  
січень Спортивно-масові заходи «Зима» управління у справах 

сім’ї, молоді та 
спорту. 

11.  
03.01.2020 

 

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



12.  
03.01.2020 

 

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

13.  
03.01.2020 

 

Літературний експрес «Країна добрих казкарів» 
(до 235-річчя від дня народження Якоба Грімма). 

Бібліотека для дітей., 
відділ культури 

14.  
03.01.2020 

 
Книжковий калейдоскоп: «Різдво – звичаї та 
традиції». 

Бібліотека №1., 
відділ культури 

15.  
03.01.2020 

 

Інформаційна виставка: 95 років від дня 
народження Володимира Федоровича Сидорука 
(1925—1997), українського живописця. 

ДХШ., 
відділ культури 

16.  
04.01.2020 

 

Відкритий чемпіонат міста з фут залу серед 
чоловічих команд. 

Спортзал «Локомотив» 
управління у справах 
сім’ї, молоді та 
спорту. 

17.  06.01.2020 

Казкова - заплутанка «Різдвяне диво». 12.00 год., 
Бібліотека №2,  
відділ культури 

18.  

06.01.2020 Storytellind «Відоме та невідоме Різдво». 14.00 год., 
Бібліотека №2,  
відділ культури 

19.  

08.01.2020 Єдиний день з охорони праці. Заклади освіти 
управління освіти 

20.  

08.01.2020 Виставка – портрет: «Його покликанням життя 
була Поезія!» (до 85- річчя Василя Симоненка, 
українського поета). 

Бібліотека №1., 
відділ культури 

21.  09.01.2020 

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

22.  09.01.2020 
Святковий концерт « Новорічний калейдоскоп» за 
участю ЗТЕП «Водограй» та народно-
аматорського ансамблю «Ретро». 

МБК; 
відділ культури 

23.  
09.01.2020 Виставка - портрет «Лицар патріотичної поезії» 

(до 85-річчя від дня народження В.Симоненка). 
Бібліотека для дітей., 
відділ культури 

24.  

09.01.2020 Інформаційна виставка: 145 років від дня 
народження Никанора Харитоновича Онацького 
(1875-1940), українського живописця, поета, 
драматурга, музейного діяча. 

ДХШ., 
відділ культури 

25.  10.01.2020 

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

26.  10.01.2020 

Фестиваль колядок і щедрівок  «Різдвяна зірочка». 14.00 год., 
МБК; 
відділ культури 



27.  

 

10.01.2020 

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.  10.01.2020 
Творча група соціальних педагогів з питання 
«Булінг: ознаки,  проблеми, шляхи вирішення та 
уникнення». 

10.00 год., 
Будинок освіти 
управління освіти 

29.  
 

10.01.2020 
Літературно-музичний конкурс «Від Різдва до 
Маланки звучать Щедрівки і Колядки» 

14.30 год., 
Бібліотека №2,  
відділ культури 

30.  
11.01.2020 

 

Відкритий чемпіонат міста з фут залу серед 
чоловічих команд. 

Спортзал «Локомотив» 
управління у справах 
сім’ї, молоді та 
спорту. 

31.  

11.01.2020 Інформаційна виставка: 105 років від дня 
народження Вітольда Антоновича 
Манастирського (1915-1992), українського 
художника. 

ДХШ., 
відділ культури 

32.  
12.01.2020 «Хай Новий рік до вас з добром  іде….» концерт 

народного аматорського колективу «Колорит» 
біля центральної ялинки міста. 

площа Т. Шевченка 
відділ культури 

33.  
13.01.2020 Апаратна нарада.  8.00 год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому 

34.  

13-
16.01.2020 

Турнір з шахів серед учнів загальноосвітніх шкіл 
міста. 

14.00 год., 
Шаховий клуб "Дебют"; 
управління у справах 
сім’ї, молоді та 
спорту.  

35.  14.01.2020 

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

36.  

14.01.2020 

 

Святково розважальний захід «Щедрий вечір та 
свято Маланки». 

 

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

37.  

14.01.2020 Розвага для батьків та дітей « Колядки та кутя». 11.00 год., 
Шепетівський  центр  
комплексної реабілітації 
для дітей з інвалідністю 
управління праці та 
соціального захисту 
населення. 

38.  15.01.2020 
Інформаційна виставка: 150 років від дня 
народження Андроника Григоровича Лазарчука 
(1870-1934), українського живописця. 

ДХШ., 
відділ культури 



39.  15.01.2020 
Народознавче свято: «Колядують зорі на Різдво» 
(в рамках клубу «Активне довголіття». 

Бібліотека №1., 
відділ культури 

40.  15.01.2020 
Підведення підсумків благодійної акції  «Мішок 
Святого Миколая». 

Працівники ЦСССДМ 

41.  
16.01.2020 Засідання виконавчого комітету. 14.00 год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому 

42.  16.01.2020 

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

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

43.  16.01.2020 
Літературний сніданок «В. Нестайко у колі 
дитячого читання» (до 90-річчя від дня 
народження). 

Бібліотека для дітей., 
відділ культури 

44.  
17.01.2020 

 

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

45.  

 

17.01.2020 
 

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 

46.  
17.01.2020 

 
Новорічна ігрова програма для дітей «Танці 
зігріванці». 

МБК; 
відділ культури 

47.  

17.01.2020 
 

Інструктивно-методична нарада заступників 
директорів з виховної роботи, педагогів-
організаторів з питання «Про підготовку та 
проведення огляду художньої самодіяльності». 

10.00 год., 
Будинок освіти 
управління освіти 

48.  
17.01.2020 

 
Засідання «Школи волонтерів». Планування 
діяльності  школи на 2020 рік. 

Працівники ЦСССДМ 

49.  
18.01.2020 Каскад цікавих новин «Хрещення Господнє – 

свято Водохреща». 
13.30 год., 
Бібліотека №2,  
відділ культури 

50.  
18.01.2020 

 

Відкритий чемпіонат міста з фут залу серед 
чоловічих команд. 

Спортзал «Локомотив» 
управління у справах 
сім’ї, молоді та 
спорту. 

51.  
20.01.2020 Апаратна нарада.  8.00 год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому 

52.  

20.01.2020 Спортивна розвага «Водичко, водичко, умий моє 
личко». 
 

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



53.  21.01.2020 

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

54.  

 

21.01.2020 

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 

55.  
21.01.2020 Відзначення Дня Соборності України Заклади освіти 

управління освіти 

56.  
22.01.2020 Година – інформина «Ми єдиний народ в єдиній 

державі» (до Дня Соборності). 
12.00 год., 
Бібліотека №2,  
відділ культури 

57.  
22.01.2020 Урок державності: «Соборна наша Україна – одна 

на всіх, як оберіг»(до Дня Соборності України). 
Бібліотека №1,  
відділ культури 

58.  
22.01.2020 Історичний екскурс  "Соборність рідної землі - 

основа нації й держави (на честь проголошення 
Акту возз'єднання УНР та ЗУНР). 

Бібліотека для дітей., 
відділ культури 

59.  

 
23.01.2020 

Засідання сесії LXIX Шепетівської міської ради 
VІІ скликання. 

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

60.  
22.01.2020 Інформаційна виставка: День соборності України. ДХШ., 

відділ культури 

61.  
24.01.2020 

 
Засідання «Школи волонтерів». Планування 
діяльності  школи на 2020 рік. 

Працівники ЦСССДМ 

62.  
25.01.2020 

 
«Вар’яти –шоу». МБК; 

відділ культури 

63.  
25.01.2020 

 

Відкритий чемпіонат міста з фут залу серед 
чоловічих команд. 

Спортзал «Локомотив» 
управління у справах 
сім’ї, молоді та 
спорту. 

64.  
27.01.2020 Апаратна нарада.  8.00 год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому 

65.  
27.01.2020  Інформаційна година «Невмирущий талант» 

(230р. з дна народження Гулак-Артемовського). 
13.00 год., 
Бібліотека №2,  
відділ культури 

66.  
27.01.2020 Зустріч-обговорення біля книжкової виставки  

«Схилимо голови в скорботі» (до Міжнародного 
дня пам’яті жертв Голокосту). 

Бібліотека для дітей., 
відділ культури 

67.  
27.01.2020 Бесіда: «Голокост: Не стерти з пам’яті у людства» 

(до Міжнародного дня  пам’яті жертв Голокосту). 
Бібліотека №1,  
відділ культури 

68.  28.01.2020 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  
мала зала засідань 
міськвиконкому, 
перший заступник 



 

міського голови  
В.Вихівський 

69.  

28.01.2020 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.  
28.01.2020 Інформаційна виставка: 115 років від дня 

народження Павла Матвійовича Горобця (1905—
1974), українського живописця. 

ДХШ., 
відділ культури 

71.  29.01.2020 
Історична година «Ніколи не забути цих юних 
душ нескорений політ». 

13.30 год., 
Бібліотека №2,  
відділ культури 

72.  29.01.2020 
Виставка - пам’ять  "Крути: подвиг і трагедія 
України" (до Дня пам'яті загиблих під Крутами). 

Бібліотека для дітей., 
відділ культури 

73.  
29.01.2020 Відзначення  Дня пам’яті Героїв Крут. Заклади освіти 

управління освіти 

74.  
29.01.2020 Виставка – пам'ять: «Січень 1918: Крути» (до дня 

пам’яті героїв битви під Крутами). 
Бібліотека №1,  
відділ культури 

75.  
29.01.2020 Семінар-тренінг вихователів-методистів ЗДО з 

питання «Якісна дошкільна освіта – надважлива 
вимога суспільства і держави». 

10.00 год., 
ЗДО №10 
управління освіти 

76.  
29.01.2020 «Хай Новий рік до вас з добром  іде….» концерт 

народного аматорського колективу «Колорит» 
біля центральної ялинки міста 

МБК; 
відділ культури 

77.  30.01.2020 

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

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

78.  30.01.2020 
Методичне об’єднання класних керівників 9 
класів з питання «Медіаграмотність педагога». 

13.30 год., 
МНВК 
управління освіти 

79.  30.01.2020 
Спортивні змагання «Олімпійське лелеченя» для 
учнів 5-6 класів. 

14.00 год., 
НВК №1 
управління освіти 

80.  
31.01.2020 

 

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


