
Затверджую  

Міський голова 

Віталій БУЗИЛЬ 
 

___________________ 

План заходів 

управлінь та відділів апарату 

Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету 

на грудень 2021 року 

 

№ 

з/п 

Дата 

 

Заплановані заходи Час і місце проведення 

заходу 

1.  грудень 

Засідання комісії з питань реалізації 

гарантованого права малозабезпечених сімей 

на призначення соціальної допомоги. 

Кабінет заступника 

міського голови, 

управління праці та 

соціального захисту 

населення. 

2.  грудень 

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.  
грудень Здійснення оцінки потреб сімей та осіб, які 

знаходяться в складних життєвих обставинах. 

Працівники ЦСССДМ 

4.  

грудень Відвідування сімей з метою перевірки 

цільового використання державної допомоги 

при народженні дитини. 

Працівники ЦСССДМ 

5.  
грудень Здійснення соціального супроводу сімей, які 

знаходяться в кризових ситуаціях. 

Працівники ЦСССДМ 

6.  
грудень Консультування кандидатів у прийомні 

батьки. 

Працівники ЦСССДМ 

7.  
грудень Здійснення соціального супроводження 

прийомних сімей. 

Працівники ЦСССДМ 

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

в СЖО. 

Працівники ЦСССДМ 

9.  
грудень Лекційне заняття в Пліщинській гімназії 

«Шкідливі звички, чи життя з задоволенням». 

Працівники ЦСССДМ 

10.  

грудень Лекційне заняття в гімназії №5 «Кібербулінг 

або агресія в Інтернеті. Способи 

розпізнавання і захист дитини». 

Працівники ЦСССДМ 

11.  
грудень Лекційне  заняття в гімназії №4 «Змінюй в 

собі негативне ставлення до інших» 

Працівники ЦСССДМ 

12.  
грудень Відеолекторій в ЗОШ №1 на тему: 

«ВІЛ/СНІД як виклик людству». 

Працівники ЦСССДМ 

13.  
грудень Лекція – диспут в СЗОШ №2 «Світ без 

насильства». 

Працівники ЦСССДМ 

14.  
грудень Тренінгове заняття в ЗОШ №8 на тему: 

«ВІЛ/СНІД – соціальна хвороба». 

Працівники ЦСССДМ 

15.  

30.11.-03 

12.2020 

 

Спартакіада серед військовослужбовців та 

силових структур міста: 

 - перетягування каната; 

 - Підтягування, поштовх гирі 24 кг; 

Спортзал: 

КДЮСШ. Приміщення 

тиру 

ШВК-98, приміщення 



 - стрільба ( вправа ПМ- 1); 

 - настільний теніс; 

 - плавання; 

 - футзал. 

КДЮСШ 

(Басейн) 

Відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

16.  

01.12.2021 Інформаційна виставка «Не зламай свою 

долю» (до Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом). 

Бібліотека №1 

відділ культури 

17.  
01.12.2021 

 

Засідання адміністративної комісії. Мала зала засідань 

міськвиконкому, 

керуючий справами 

міськвиконкому Н.Білас 

18.  01.12.2021 

Година спілкування: «Світ без СНІДу та 

наркотиків» 

Бібліотека №2 

відділ культури 

19.  01.12.2021 

Бесіда - застереження «Різні шляхи в 

безодню» (до Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом). 

Бібліотека для дітей 

відділ культури 

20.  

01.12.2021 Інформаційно – просвітницька акція до 

Міжнародного дня боротьби зі СНІДом 

«Захисти себе від ВІЛ /СНІДу». 

Працівники ЦСССДМ 

21.  
01.12.2021 Засідання Школи волонтерів на тему: 

«ВІЛ/СНІД – міфи та реальність». 

Працівники ЦСССДМ 

22.  
01.12.2021 Відзначення дня Національної згоди. Заклади освіти 

управління освіти 

23.  

01-20. 

12.2021 

(за окре-

мим 

графіком) 

Міський огляд музеїв. Заклади освіти 

Шепетівської ТГ 

управління освіти 

24.  
01-10. 

12.2021 

Акція «16 днів проти насильства». Заклади освіти 

управління освіти 

25.  

 

02.12.2021 

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 

26.  02.12.2021 Єдиний день з охорони праці. 
Заклади освіти 

управління освіти 

27.  

03.12.2021 Знагоди відзначення Міжнародного дня 

волонтера нагородження активних волонтерів  

Шепетівського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Працівники ЦСССДМ 

28.  
03.12.2021 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 год. 

адмінбудівля с.Плесна, 

міський голова В.Бузиль 

29.  
03.12.2021 

 

Захід до міжнародного дня інвалідів «У колі 

людських турбот» - Виставка робіт 

декоративно-прикладного мистецтва «Повір у 

себе». 

11.00 год., 
відділення денного 

перебування  

територіального центру  

управління праці та 

соціального захисту 

населення. 



30.  03.12.2021 
Онлайн виставка «Ми духом незламні» (до 

Міжнародного дня інвалідів). 

Бібліотека №1 

відділ культури 

31.  03.12.2021 

Відкритий захід для дітей «Відкрий серце для 

доброти». 
11.00 год., 
Шепетівський центр 

комплексної реабілітації 

для дітей з інвалідністю  

управління праці та 

соціального захисту 

населення. 

32.  03.12.2021 

Експрес-інформація «Тимурівці третього 

тисячоліття»  (до Міжнародного дня 

волонтерів). 

Бібліотека для дітей 

відділ культури 

33.  03.12.2021 

Методична доповідь на тему: «Розвиток 

творчої особистості учня на уроках 

образотворчого мистецтва». 

ДХШ 

відділ культури 

34.  04.12.2021 

Інформаційно - ілюстративна виставка 

«Волонтер – герой сьогодення» (до 

Міжнародного дня волонтера). 

Бібліотека №1 

відділ культури 

35.  04.12.2021 
Бібліомікс: «Волонтерські історії» (до дня 

волонтера). 

Бібліотека №2 

відділ культури 

36.  05.12.2021 

Літературний експрес «З вірою в любов і 

милосердя» (до 90-ї річниці від дня 

народження Г.Тютюнника). 

Бібліотека для дітей 

відділ культури 

37.  
06.12.2021 Відзначення дня Збройних Сил України. Заклади освіти 

управління освіти 

38.  

06.12.2021 Книжкова виставка «Збройні Сили України – 

слава, гордість, міць країни» (до дня 

Збройних Сил України). 

Бібліотека №1 

відділ культури 

39.  

06.12.2021 «На сторожі миру і спокою» урочистий 

захід,присвячений дню Збройних сил 

України. 

МБК 

відділ культури 

40.  

06-10. 

12.2021 

Всеукраїнський тиждень права. Заклади загальної середньої 

освіти 

управління освіти 

41.  

06-21. 

12.2021 

04.01.2022 

Благодійна акція «Мішок святого Миколая». Працівники ЦСССДМ 

42.  07.12.2021 

Інформаційна виставка «Місцеве 

самоврядування в Україні; від витоків до 

сьогодення» (до дня місцевого 

самоврядування). 

Бібліотека №1 

відділ культури 

43.  08.12.2021 

Засідання комісії з питань захисту прав 

дитини. 
14.00 год.,  

Мала зала засідань 

міськвиконкому 

служба у справах дітей 

44.  08.12.2021 
Година цікавих повідомлень: «Подорож в 

Країну Прав Дитини». 

Бібліотека №2 

відділ культури 

45.  09.12.2021 

Засідання житлової комісії. 10.00 год.,  

мала зала засідань 

міськвиконкому, 

заступник міського голови 



46.  

 

09.12.2021 

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 

47.  09.12.2021 

Рейд «Підліток» обстеження умов 

проживання дітей з неблагополучних сімей. 

Протягом дня  

Сім’ї, які опинилися у 

складних життєвих 

обставинах 

служба у справах дітей 

48.  
10.12.2021 

 

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

мала зала засідань 

міськвиконкому, 

міський голова В.Бузиль 

49.  
10.12.2021 

 

Ілюстративна виставка «Я маю право!» (до 

дня захисту прав людини) 

Бібліотека №1 

відділ культури 

50.  
10.12.2021 

 

Правові сходинки «Подорож до країни 

Права» (в рамках Тижня правових знань). 

Бібліотека для дітей 

відділ культури 

51.  
11.12.2021 

 

Розважальна програма для юних жителів 

с.Пліщин "Андріївські вечорниці". 

 

17.00 год.,  

Пліщинського будинку 

культури 

відділ культури 

52.  

11.12.2021 Онлайн виставка «Книжкові шедеври творів 

Гюстава Флобера» (до 200 річчя від дня 

народження Гюстава Флобера) 

Бібліотека №1 

відділ культури 

53.  12.12.2021 

Андріївські вечорниці. Будинок культури  

с. Плесна 

відділ культури 

54.  
13.12.2021 

 

Відкриття фото зони «Зимова казка для дітей 

та дорослих». 

МБК 

відділ культури 

55.  

13.12.2021 

 

Міський конкурс «Новорічний подарунок, 

сувенір, композиція»  
14.00 год.,  

ЦЕНТУМ 

управління освіти 

56.  
13.12.2021 

 

Театралізований захід «Андріївські 

вечорниці». 

МБК 

відділ культури 

57.  
13.12.2021 

 

Колоритний майстер-клас: «В кожній хаті в 

Україні, вареники варять нині». 

Бібліотека №2 

відділ культури 

58.  

13-18. 

12.2021 

 

Організація перегляду художніх робіт 

учнів за І семестр. 

ДХШ 

відділ культури 

59.  
14.12.2021 

 

Відзначення дня вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. 

Заклади освіти 

управління освіти 

60.  
14.12.2021 

 

Виставка-інсталяція: «Гірчить Чорнобиль». Бібліотека №2 

відділ культури 

61.  

14.12.2021 

 

Книжкова виставка «Не забути, доки є світ і 

люди – синів Землі, що відвели вогонь» (до 

Дня вшанування учасників ліквідації аварії на 

Бібліотека №1 

відділ культури 



Чорнобильській АЕС). 

62.  

14.12.2021 ІІ етап Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» 

присвяченого творчій спадщині 

Т.Г.Шевченка. 

ДХШ 

відділ культури 

63.  

15.12.2021 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.  

15.12.2021 Відкритий урок на тему: «Розуміння симетрії. 

Симетрія в природі та мистецтві", 1 клас, 

рисунок. 

ДХШ 

відділ культури 

65.  

16.12.2021 Засідання виконавчого комітету. 14.00 год., 

мала зала засідань 

міськвиконкому 

66.  
17.12.2021 

 

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

адмінбудівля с.Пліщин, 

міський голова В.Бузиль 

67.  
17.12.2021 

 

Розважальний захід до дня Святого Миколая 

«Святий Миколай у гості завітай». 
12.00 год., 
відділення денного 

перебування  

територіального центру  

управління праці та 

соціального захисту 

населення. 

68.  

17-24. 

12.2021 

(відповідно 

до наказу) 

Святкування новорічних та різдвяних свят. Заклади освіти 

управління освіти 

69.  

18.12.2021 

 

Виставка – привітання «Чудотворець 

Миколай! Ти усіх оберігай!» (до дня Святого 

Миколая). 

Бібліотека №1 

відділ культури 

70.  
19.12.2021 

 

Відкриття новорічної ялинки «З передзвоном 

на поріг вже ступає новий рік». 

Площа Шевченка 

відділ культури 

71.  
19.12.2021 Святкова година: «Святий та добрий 

Миколай, в кожну хату завітай». 

Бібліотека №2 

відділ культури 

72.  
19.12.2021 Мультимедійна відео - подорож  «На радість 

нашим дітям Миколай іде по світу». 

Бібліотека для дітей 

відділ культури 

73.  
20.12.2021 Міський тур Всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів «Край, в якому я живу». 
13.00 год., 
Музей Пропаганди 

74.  
20.12.2021 Майстер- клас: «Витинанка». ДХШ 

відділ культури 

75.  

20-24. 

12.2021 

Тиждень знань учнів з безпеки 

життєдіяльності. 

Заклади загальної середньої 

освіти 

управління освіти 

76.  

21.12.2021 Новорічні заходи з циклу «Різдвяні зустрічі з 

музикою» Концерт в д/з до дня Святого 

Миколая. 

ДМШ 

відділ культури 

77.  

22.12.2021 Бесіда з учнями відділу духових та ударних 

інструментів на тему: «Музикальна 

термінологія». 

ДМШ 

відділ культури 



78.  

22.12.2021 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 

79.  23.12.2021 

Засідання чергової сесії Шепетівської міської 

ради VІІI скликання. 
10.00 год., 

велика зала засідань 

міськвиконкому, міський 

голова В.Бузиль 

80.  23.12.2021 

Концерт-свято для учнів відділу «Вогники 

новорічної ялинки».  

Концерт Дитячої філармонії «Різдвяні 

настрої». 

ДМШ 

відділ культури 

81.  23.12.2021 

Рейд «Підліток» обстеження умов 

проживання дітей з неблагополучних сімей. 

Протягом дня  

Сім’ї, які опинилися у 

складних життєвих 

обставинах 

служба у справах дітей 

82.  23.12.2021 

Виставка історичного портрету «Духовний 

символ України: Петро Могила» (до 425-

річчя від дня народження). 

Бібліотека для дітей 

відділ культури 

83.  
24.12.2021 

 

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

мала зала засідань 

міськвиконкому, 

міський голова В.Бузиль 

84.  24.12.2021 

Свято для дітей «Миколай у гості завітав». 11.00 год., 
Шепетівський центр 

комплексної реабілітації 

для дітей з інвалідністю 

управління праці та 

соціального захисту 

населення. 

85.  
24.12.2021 

 

«Снігова королева» хореографічна вистава. МБК 

відділ культури 

86.  
24.12.2021 

 

Виставка- портрет «Письменник, якого 

читають сьогодні» (до 115- річчя від дня 

народження Д. Чейза (1906-1985), 

англійського письменника). 

Бібліотека №1 

відділ культури 

87.  27.12.2021 
Новорічний бібліо-серпантин: «Зимові 

забави». 

Бібліотека №2 

відділ культури 

88.  28.12.2021 

Новорічна програма для людей з обмеженими 

можливостями «Веселий Новий рік». 
11.00 год., 

відділення денного 

перебування  

територіального центру  

управління праці та 

соціального захисту 

населення. 

89.  

28.12.2021 Колегія управління освіти: 

1.Про охоплення позашкільною освітою дітей 

та підлітків Шепетівської міської 

територіальної громади, результативність 

роботи гуртків у закладах позашкільної 

14.00 год., 
Будинок освіти 

управління освіти 



освіти. 

2.Профілактика та подолання булінгу в ЗЗСО 

у 2021 році. 

В порядку контролю 

3. Про роботу сайтів закладів освіти громади 

та якість їх наповнення (протокол 1/1 від 

04.03.2021).  

90.  
29.12.2021 Дитячий новорічний ранок «Новорічна казка 

або party у Феї-Зими». 

МБК 

відділ культури 

91.  
30.12.2021 Виставка – привітання «Дивосвіт різдвяних 

свят» (до Новорічно – Різдвяних свят). 

Бібліотека №1 

відділ культури 

92.  

31.12.2021 Передноворічна концертно-розважальна 

програма для жителів та гостей с.Пліщин. 
20.00 год.,  

Пліщинського будинку 

культури 

відділ культури 

93.  

31.12.2021 Дитяча розважальна програма «Новий рік на 

порозі» 

Будинок культури  

с. Плесна 

відділ культури 
           

 

 

 

 

 

 

             Керуючий справами  виконавчого комітету                                     Наталія БІЛАС 

 

 

 

 

 


