
Затверджую  

Міський голова 

Віталій БУЗИЛЬ 
 

___________________ 

План заходів 

управлінь та відділів апарату 

Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету 

на лютий 2022 року 

 

№ 

з/п 

Дата 

 

Заплановані заходи Час і місце 

проведення заходу 

1.  лютий 

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

Кабінет заступника 
міського голови, 
управління праці 

та соціального 

захисту населення. 

2.  лютий 

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.  
лютий Здійснення оцінки потреб  сімей та осіб, які 

знаходяться в складних життєвих обставинах 
Працівники 
ЦСССДМ 

4.  
лютий Відвідування сімей з метою перевірки цільового 

використання державної допомоги при народженні 
дитини 

Працівники 
ЦСССДМ 

5.  
лютий Здійснення соціального супроводу сімей, які 

знаходяться в кризових ситуаціях 
Працівники 
ЦСССДМ 

6.  
лютий Консультування кандидатів у прийомні батьки. Працівники 

ЦСССДМ 

7.  
лютий Здійснення соціального супроводження прийомних 

сімей 
Працівники 
ЦСССДМ 

8.  
лютий Корекційна робота з сім’ями, які знаходяться в СЖО  Працівники 

ЦСССДМ 

9.  
лютий Надання соціальних послуг та здійснення 

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

Працівники 
ЦСССДМ 

10.  
лютий Засідання круглого столу в ЗОШ№1 на тему: 

«Робота за кордоном – реалії чи вимушена 
необхідність». 

Працівники 
ЦСССДМ 

11.  
лютий Лекційне заняття в НВК «загальноосвітня школа І- 

ІІІ ступенів - гімназія» на тему «Конфлікт. Пошук 
взаємних інтересів при вирішенні конфліктів». 

Працівники 
ЦСССДМ 

12.  
лютий Інтерактивна бесіда в НВК №1на тему: «Люди – не 

товар». 
Працівники 
ЦСССДМ 

13.  
лютий Година спілкування в гімназії №5 на тему: «Не 

допускай проявів насильства над собою. Допоможи 
другу». 

Працівники 
ЦСССДМ 

14.  
лютий Лекційне заняття в гімназії№4 на тему: «Права і 

обов’язки підлітків щодо збереження і зміцнення 
здоров’я». 

Працівники 
ЦСССДМ 



15.  
лютий Тренінгове заняття в СЗОШ № 2 на тему: 

«Профілактика та запобігання вживання алкогольних 
напоїв та тютюнопаління» 

Працівники 
ЦСССДМ 

16.  
лютий Лекційне заняття в Плесенській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

на тему «Що псує стосунки між людьми» 
Працівники 
ЦСССДМ 

17.  
лютий До Міжнародного дня дарування книг акція: 

«Даруйте книги з любов’ю». 
Бібліотека 
с. Плесна 
відділ культури 

18.  лютий LIRE- вечірці «Гаррі Поттер і всі,всі,всі…» 
Бібліотека для дітей 
відділ культури 

19.  
лютий - 

листопад 
 

Міжнародний конкурс дитячої листівки  «Дітям світу 
– сонце й мир» (до Всесвітнього дня дитини). 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

20.  01.02.2022 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  

мала зала засідань 
міськвиконкому, 
заступник міського 

голови  

21.  

 01.02.2022 Пізнавальний захід до міжнародного дня десерту. 
Історія та цікаві факти про свято. Виготовлення 
десерту без випічки. 
 
 

11.00 год.,  

відділення денного 
перебування 
територіального 
центру  
управління праці 

та соціального 

захисту населення. 

22.  
 01.02.2022 Слайд – презентація «Євген Маланюк – цікаві 

факти» (до 125 річчя від дня народження Євгена 
Маланюка). 

Бібліотека №1 
відділ культури 

23.  
02.02.2022 Літературна мозаїка «Байкар, історик, патріот» (до 

210 річчя від дня народження Євгена Гребінки). 
Бібліотека №1 
відділ культури 

24.  
02.02.2022 Літературна зустріч: «Талановитий байкар з 

Полтавщини». 
Бібліотека №2 
відділ культури 

25.  
02.02.2022 Єдиний день з охорони праці. Заклади освіти 

управління освіти 

26.  
02.02.2022 Гастролі група «Калош». МБК (великий зал) 

відділ культури 

27.  

02.02.2022 Міжвідомча нарада за участі працівників РУП, 
МЦССДСДМ з питань запобігання домашньому 
насильству та індивідуальної роботи в сім’ях. 

14.00 год., 

Каб. 420 
Сектор у справах 
сім’ї та молоді 
відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 

28.  
03.02.2022 Дегустація новинок "Гаряча кава з книжкою" (день 

нової книги). 
Бібліотека для дітей 
відділ культури 

29.  
04.02.2022 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 

год., 

адмінбудівля 
с.Плесна, 
міський голова 

В.Бузиль 



30.  07.02.2022 
Відео ролик «Чарльз Діккенс – найбільший оптиміст 
століття» (до 210 річчя від дня народження 
Ч.Діккенса). 

Бібліотека №1 
відділ культури 

31.  07.02.2022 Урок-бесіда: «Небезпеки всесвітньої павутини» (до 
дня безпечного Інтернету). 

Бібліотека №2 
відділ культури 

32.  08.02.2022 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  

мала зала засідань 
міськвиконкому, 
заступник міського 

голови  

33.  08.02.2022 
Гастролі Коломийського театру К.Карий «Сто 
тисяч». 

МБК (великий зал) 
відділ культури 

34.  09.02.2022 

Засідання житлової комісії. 10.00 год.,  

мала зала засідань 
міськвиконкому, 
заступник міського 

голови  

35.  

 

09.02.2022 

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 

36.  09.02.2022 

Засідання комісії з питань захисту прав дитини. 14.00 год.,  

Мала зала засідань 
міськвиконкому 

служба у справах 

дітей 

37.  09.02.2022 
Проведення відкритого уроку на тему: «Моє місто», 
4 клас, рисунок. 

ДХШ 
відділ культури 

38.  10.02.2022 

Засідання чергової сесії Шепетівської міської ради 
VІІI скликання. 

10.00 год., 

велика зала засідань 
міськвиконкому, 
міський голова 

В.Бузиль 

39.  10.02.2022 

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

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

служба у справах 

дітей 

40.  
11.02.2022 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 

год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому, 
міський голова 

В.Бузиль 

41.  11.02.2022 
Виставка - вшанування «Рокам ніколи пам’яті не 
стерти» (до Дня визволення міста Шепетівки від 
німецько-фашистських загарбників). 

Бібліотека №1 
відділ культури 



42.  

11.02.2022 Мітинг присвячений вигнанню нацистських 
окупантів з міста Шепетівка. 
 

Меморіальний 
комплекс "Вічний 
вогонь" 
відділ культури 

43.  
11.02.2022 Акція пам’яті до дня визволення м.Шепетівки від 

фашистських загарбників. 
Заклади освіти 
управління освіти 

44.  

12.02.2022 Змагання з лижних гонок серед юнаків, дівчат, 
чоловіків та жінок з нагоди Дня Героїв Небесної 
Сотні 

12.00 год., 
стадіон 
«Локомотив» 
відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 

45.  
13.02.2022 

 

До дня Святого Валентина, розважальна шоу 
програма «Хто зверху?». 

СБК Плесна 
відділ культури 

46.  
13.02.2022 

 

Концертно - розважальна програма до дня св. 
Валентина.  
 

19.00 год., 
СБК Пліщин 
відділ культури 

47.  
14.02.2022 

 

Підготовка та обговорення методичної доповіді: 
«Засоби графіки. Вираження фактурної 
характеристики природніх та штучних форм 
засобами графіки». 

ДХШ 
відділ культури 

48.  
14.02.2022 

 

Книжкова виставка - інсталяція «ТОП10: найкращі 
романтичні книги» (до Дня Святого Валентина). 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

49.  
14.02.2022 

 

Міський захід з нагоди Дня Святого Валентина для 
студентської молоді. 

Сектор у справах 
сім’ї та молоді 
відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 

50.  15.02.2022 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  

мала зала засідань 
міськвиконкому, 
заступник міського 

голови  

51.  

15.02.2022 Розважальна програма до дня Святого Валентина. 
Виготовлення валентинок. 

11.00 год.,  

відділення денного 
перебування 
територіального 
центру  
управління праці 

та соціального 

захисту населення. 

52.  
15.02.2022 Поличка героїчної пам’яті «Війна відгриміла та 

пам'ять жива» (до дня вшанування учасників 
бойових дій на території інших держав). 

Бібліотека №1 
відділ культури 

53.  
15.02.2022 Огляд літератури біля книжкової виставки «На все 

життя поранені війною» (до Дня вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав»). 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

54.  

15.02.2022 Змагання з легкоатлетичного триборства в 
приміщенні серед навчальних груп відділення легкої 
атлетики 

15.00 год.,  
спортивний зал 
«Локомотив» 
відділ у справах 



сім'ї, молоді та 

спорту. 

55.  

16.02.2022 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.  
16.02.2022 

 

Засідання адміністративної комісії. Мала зала засідань 
міськвиконкому, 
керуючий справами 

міськвиконкому 

Н.Білас 

57.  
17.02.2022 Засідання виконавчого комітету. 14.00 год., 

мала зала засідань 

міськвиконкому 

58.  17.02.2022 
Відеоперегляд з учнями класу хореографії фільму 
«Творчий шлях балерини С.Захарової».  

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

59.  17.02.2022 
Відеоперегляд з учнями класу хореографії фільму 
«Творчий шлях   балерини С.Захарової».  

МШ 
відділ культури 

60.  
18.02.2022 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 

год., 

адмінбудівля 
с.Пліщин, 
міський голова 

В.Бузиль 

61.  
18.02.2022 

 
Патріотична година: «Небесна Сотня у вирій 
полетіла…». 

Бібліотека №2 
відділ культури 

62.  
18.02.2022 

 

Героїчна хроніка «Сотня Небесна над скорбним 
Майданом ще й досі кружляє в святих небесах» (до 
Дня Героїв Небесної Сотні). 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

63.  
18.02.2022 

 
Відзначення Дня Героїв Небесної Сотні Заклади освіти 

управління освіти 

64.  
18.02.2022 

 

Відкритий чемпіонат міста Шепетівка з баскетболу 
3х3 присвячений пам’яті воїна-інтернаціоналіста 
старшого лейтинанта В.М. Длужнєвського. 

14.00 год.,  
спортивний зал 
НВК№1 
відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 

65.  
18.02.2022 

 

Вечір пам'яті Героям Небесної сотні" Небесна сотня 
у вирій полетіла". 

14.30 год.  

СБК Пліщин  
відділ культури 

66.  
19.02.2022 

 
Виставка - реквієм «Священна пам'ять тих днів» (до 
Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні). 

Бібліотека №1 
відділ культури 

67.  
19.02.2022 

 

Книжково-ілюстративна виставка: «Символ твоєї 
боротьби» (30 річчя затвердження Тризуба малим 
гербом України, вважаючи його головним елементом 
великого Державного герба України). 

Бібліотека №2 
відділ культури 

68.  
20.02.2022 

 
Виставка - реквієм «Майдан. Україна. Шлях до 
свободи» (до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні). 

Бібліотека 
с. Плесна 



відділ культури 

69.  
20.02.2022 

 
До Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, 
Година пам’яті «Їх подвиг пам’ятаємо завжди». 

СБК Пліщин  
відділ культури 

70.  
20.02.2022 

 

Літературна розповідь «Письменник століть» (210- 
річчя від дня народження Є.Гребінки). 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

71.  
20.02.2022 

 
Тематичний вечір, присвячений Дню Героїв 
Небесної Сотні. 

МБК (великий зал) 
відділ культури 

72.  
21.02.2022 Відзначення Міжнародного дня рідної мови. Заклади освіти 

управління освіти 

73.  

21.02.2022 Віртуальна книжкова виставка «О рідне слово – 
пам’яті спасенність» (до Міжнародного дня рідної 
мови). Мовний челендж - марафон «Відродися, моя 
мово, щоб звучала в серці знову» (до Міжнародного 
дня рідної мови). 

Бібліотека №1 
відділ культури 

74.  
21.02.2022 Бесіда: «Моя чарівна і співуча мова». 

 

Бібліотека №2 
відділ культури 

75.  
21.02.2022 До міжнародного дня рідної мови літературно 

мистецьке свято «Мова - найдорощий скарб народу». 
Бібліотека 
с. Плесна 
відділ культури 

76.  
21.02.2022 Бесіда - мандрівка «15 цікавих фактів про українську 

мову» (до Міжнародного Дня рідної мови). 
Бібліотека для дітей 
відділ культури 

77.  22.02.2022 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  

мала зала засідань 
міськвиконкому, 
заступник міського 

голови  

78.  

22.02.2022 

Тематична година до Дня пам'яті Героїв Небесної 
сотні. "Небесна сотня. Герої не вмирають." 
Перегляд тематичного фільму "Ангели майдану". 

11.00 год.,  

відділення денного 
перебування 
територіального 
центру  
управління праці 

та соціального 

захисту населення. 

79.  

 

23.02.2022 

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 

80.  

23.02.2022 Спільне засідання координаційних рад з питань 
молодіжної політики, національно-патріотичного 
виховання та молодіжної ради. 

Сектор у справах 
сім’ї та молоді 
відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 

81.  24.02.2022 

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

Протягом дня  
Сім’ї, які опинилися 
у складних 
життєвих 



обставинах 

служба у справах 

дітей 

82.  24.02.2022 
Засідання «Школи волонтерів». Тренінги з основ 
волонтерської діяльності. 

Працівники 
ЦСССДМ 

83.  
25.02.2022 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 

год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому, 
міський голова 

В.Бузиль 

84.  
25.02.2022 

 

Поетична акварель «Незгасна зоря України» (до 151-
річчя від дня народження Лесі Українки, української 
поетеси). 

Бібліотека №1 
відділ культури 

85.  
25.02.2022 

 

Літературна стежина: «Вчимося на творах 
Л.Українки». 

Бібліотека №2 
відділ культури 

86.  
25.02.2022 

 

Літературний портрет «Ти себе Українкою звала…» 
(до дня народження Л.Українки). 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

87.  
25.02.2022 

 

Колегія управління освіти 
1. Про стан фінансово-господарської діяльності, 
виконання бюджету 2021 року та завдання освітньої 
галузі на 2022 рік. 
2. Про діяльність Шепетівського міського 
інклюзивно-ресурсного центру в 2021 році. 
    
3. Про Стратегію розвитку Центру професійного 
розвитку педагогічних працівників.  

14.00 год. 
Будинок освіти 

управління освіти 

88.  
25-26. 

02.2022 

 

Відкритий чемпіонат Шепетівської КДЮСШ: 
 - міні-футболу; 
 - боротьби вільної. 

спортивний зал 
«Локомотив», 
спортивний зал 
КДЮСШ  

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 

89.  

 

28.02.2022 

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 

90.  
28.02.2022 Тематична полиця «Техніка своїми руками». Бібліотека №1 

відділ культури 
           


