
Затверджую  

Міський голова 

Віталій БУЗИЛЬ 
 

___________________ 

План заходів 

управлінь та відділів апарату 

Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету 

на січень 2022 року 

 

№ 

з/п 

Дата 

 

Заплановані заходи Час і місце проведення 

заходу 

1.  січень 

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

Кабінет заступника 
міського голови, 
управління праці та 

соціального захисту 

населення. 

2.  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 

малий зал засідань 
виконкому, 
управління праці та 

соціального захисту 

населення. 

3.  
січень Здійснення оцінки потреб сімей та осіб, які 

знаходяться в складних життєвих обставинах. 
Працівники ЦСССДМ 

4.  
січень Надання соціальних послуг та здійснення 

соціального супроводу  сімей переселенців,  
учасників АТО та членів їх сімей 

Працівники ЦСССДМ 

5.  
січень Благодійна акція «Допоможемо сім’ям в 

СЖО» 
Працівники ЦСССДМ 

6.  
січень Відвідування сімей з метою перевірки 

цільового використання державної допомоги 
при народженні дитини. 

Працівники ЦСССДМ 

7.  
січень Здійснення соціального супроводу сімей, які 

знаходяться в кризових ситуаціях. 
Працівники ЦСССДМ 

8.  
січень Здійснення соціального супроводження 

прийомних сімей. 
Працівники ЦСССДМ 

9.  
січень Корекційна робота з сім’ями, які знаходяться 

в СЖО. 
Працівники ЦСССДМ 

10.  
січень Лекційне заняття в НВК «загальноосвітня 

школа І- ІІІ ступенів - гімназія»  на тему «Все 
в твоїх руках» 

Працівники ЦСССДМ 

11.  
січень Лекційне заняття в гімназії №6 на тему: 

«Насильство. Як його уникнути?». 
Працівники ЦСССДМ 

12.  
січень Святкування новорічних і різдвяних свят. Заклади освіти 

управління освіти 

13.  
січень Книжкова виставка «Письменники ювіляри». Плесенська сільська 

бібліотека 
відділ культури 

14.  
03.01.2022 День читання Толкіна «На гостину до 

чарівника» (до 130-річчя від дня 
народження). 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 



15.  
03.01.2022 Презентація книг-ювілярів 2022. Бібліотека №2 

відділ культури 

16.  

 

04.01.2022 

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 

17.  

04.01.2022 Тематичні посиденьки "Різдво Христове 
свято всієї родини". 

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

соціального захисту 

населення. 

18.  

04.01.2022 Засідання методичного об’єднання школи. 
Обговорення методичної доповіді викладача 
Шамрелюк Т.М. на тему: «Особливості 
формування мотивації до навчання учнів у 
мистецькій школі». 

ДМШ 
відділ культури 

19.  05.01.2022 Єдиний день з охорони праці. 
Заклади освіти 
управління освіти 

20.  05.01.2022 

Педагогічна рада про підсумки роботи школи 
за І семестр навчального року, аналіз 
навчально-виховної, творчо - виставкової 
діяльності. 

ДХШ 
відділ культури 

21.  05.01.2022 
Клуб активного довголіття "Дружні серця": 
Віртуальна подорож "Калейдоскоп різдвяних 
свят". 

12.00 год., 
відділення денного 
перебування  
територіального центру  
управління праці та 

соціального захисту 

населення. 

22.  05.01.2022 Виставка-інсталяція: «Різдвяний вертеп». Бібліотека №2 
відділ культури 

23.  06.01.2022 
Загально – шкільні виконавські семінари 
«Гра творів в ансамблі». 

ДМШ 
відділ культури 

24.  06.01.2022 
Книжкова мандрівка «Ангел постукав у 
віконце» (до свята Різдво Христове). 

Бібліотека №1 
відділ культури 

25.  06.01.2022 Виставка-свято: «Різдвяне диво». 
Бібліотека №2 
відділ культури 

26.  07.01.2022 
«Колядуємо усі, і дорослі, і малі». Різдвяне 
віншування жителів села. 

Територія с. Плесна 
відділ культури 

27.  10.01.2022 
Краєзнавче інформаційне досьє «Палітра 
життя Миколи Мачківського» (до 80-річчя 
від дня народження). 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

28.  10.01.2022 
Підведення підсумків благодійної акції 
«Мішок Святого Миколая». 

Працівники ЦСССДМ 

29.  10.01.2022 

Інформаційна виставка – 425 років від дня 
народження Петра Могили (1597 - 1947), 
українського політичного, церковного і 
освітнього діяча, митрополита Київського і 
Галицького. 

Бібліотека №1 
відділ культури 



30.  11.01.2022 

Засідання житлової комісії. 10.00 год.,  

мала зала засідань 
міськвиконкому, 
заступник міського голови 

31.  11.01.2022 
Засідання адміністративної комісії. Мала зала засідань 

міськвиконкому, 
керуючий справами 

міськвиконкому Н.Білас 

32.  11.01.2022 

Гастролі Київського драматичного театру  
ім. М.Булгакова: 
 - вистава – казка для всієї родини «Один 
вдома»; 
 - комедія «Квартал червоних ліхтарів». 

МБК 
відділ культури 

33.  

12.01.2022 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 

34.  12.01.2022 

Засідання комісії з питань захисту прав 
дитини. 

14.00 год.,  

Мала зала засідань 
міськвиконкому 

служба у справах дітей 

35.  12.01.2022 
Проведення традиційного фестивалю колядок 
та щедрівок «Різдвяна зірочка». 

МБК 
відділ культури 

36.  13.01.2022 
Народознавча година «Ярмарок різдвяних 
звичаїв» (до свята Меланки (Маланки), 
Щедрий вечір, щедра кутя). 

Бібліотека №1 
відділ культури 

37.  13.01.2022 
«Щедрий вечір» віншування жителів села з 
Старим Новим Роком. 

Територія с. Плесна 
відділ культури 

38.  
14.01.2022 

 

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

мала зала засідань 
міськвиконкому, 
міський голова В.Бузиль 

39.  
14.01.2022 

 

Свято для дітей «Щедрик, щедрик, 
щедрівочка». 

 

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

соціального захисту 

населення. 

40.  
14.01.2022 

 

Засідання «Школи волонтерів». Планування 
діяльності Школи волонтерів на 2022 рік. 

Працівники ЦСССДМ 

41.  14.01.2022 
Історичний кросворд «Іван Огієнко. Витязь 
духу» (до 140-річчя від дня народження). 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

42.  14.01.2022 
Інформаційна виставка «А що другий 
празник – Святого Василя» (до свята Новий 
старий рік та свято Василя). 

Бібліотека №1 
відділ культури 

43.  
18.01.2022 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 

44.  

18.01.2022 Народознавча година "Водохресний 
святвечір". 
 

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

соціального захисту 

населення. 

45.  
18.01.2022 Книжково – ілюстративна виставка «Багата, 

щедра і голодна..» (до свята Голодна кутя або 
Другий Свят-вечір). 

Бібліотека №1 
відділ культури 

46.  
18.01.2022 Бесіда: Українські традиції» (свято 

Водохреща). 
Бібліотека №2 
відділ культури 

 
19.01.2022 Бібліо дайджест «На Йордан вода цілюща»  

(до свята Свято Водохреща (Йордан)). 
Бібліотека №1 
відділ культури 

47.  
19-23 

01.2022 
Віртуальна довідка «Соборність нашої 
свідомості»-книжково-ілюстративна 
виставка. 

Плесенська сільська 
бібліотека 
відділ культури 

48.  20.01.2022 

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

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

служба у справах дітей 

49.  
20.01.2022 Засідання виконавчого комітету. 14.00 год., 

мала зала засідань 

міськвиконкому 

50.  
21.01.2022 

 

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

адмінбудівля с.Пліщин, 
міський голова В.Бузиль 

51.  
21.01.2022 

 
Відзначення  Дня Соборності України. Заклади освіти 

управління освіти 

52.  
21.01.2022 

 

Огляд літератури біля книжкової виставки 
«Співаємо славу тій події і тепер» (до Дня 
Соборності та Свободи України). 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

53.  
22.01.2022 

 
Книжкова виставка «Сила єдності» (до Дня 
Соборності). 

Бібліотека №1 
відділ культури 

54.  
22.01.2022 

 
Тематичний захід до Дня Соборності 
України. 

МБК 
відділ культури 

55.  
22.01.2022 

 

Хронікально-документальна година: «Велич 
України -  в її Соборності». 

Бібліотека №2 
відділ культури 

56.  
22.01.2022 

 
Тематичний вечір до Дня Соборності України 
«Безсмертна сила людського духу». 

Плесеньський будинку 
культури 
відділ культури 

57.  
24.01.2022 Виставка - портрет «Багатогранний 

письменницький скарб Євгена Гуцала» (до 85 
- річчя від дня народження). 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

58.  
24.01.2022 Підготовка та обговорення методичної 

доповіді: «Стилізація в декоративній 
графіці». 

ДХШ 
відділ культури 

59.  26.01.2022 Проведення моніторингу цін на основні 10.00 год., 



продовольчі товари на ринках та в 
торгівельних закладах міста. 

ринки та торгівельні 
заклади міста, 
управління економіки, 

підприємства та 

підтримки інвестицій 

60.  

26.01.2022 Виставка-панорама: «Прапор України – 
прапор миру, гідності і волі» (30-річчя 
прийняття постанови «Про затвердження 
державним прапором України Національного 
прапора Жовто-синього кольору). 

Бібліотека №2 
відділ культури 

61.  
26.01.2022 Концерт Ірина Федишин. МБК 

відділ культури 

62.  27.01.2022 

Засідання чергової сесії Шепетівської міської 
ради VІІI скликання. 

10.00 год., 

велика зала засідань 
міськвиконкому, міський 

голова В.Бузиль 

63.  27.01.2022 

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

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

служба у справах дітей 

64.  27.01.2022 
Виставка – нагадування «Скорботна свічка 
пам’яті святої» (до Міжнародного дня пам’яті 
жертв Голокосту).  

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

65.  27.01.2022 
Година - спогад «Скорботна свічка пам’яті 
святої» (до Міжнародного дня пам’яті жертв  
Голокосту). 

Бібліотека №1 
відділ культури 

66.  
28.01.2022 

 

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

мала зала засідань 
міськвиконкому, 
міський голова В.Бузиль 

67.  
28.01.2022 

 
Відзначення Дня пам’яті Героїв Крут. Заклади освіти 

управління освіти 

68.  
28.01.2022 

 

Патріотична виставка «Крути - трагічний 
подвиг юних українців» (до Дня пам’яті 
Героїв Крут). 

Бібліотека для дітей 
відділ культури 

69.  
28.01.2022 

 

Експертиза психологічного і соціологічного 
інструментарію, що застосовується в 
закладах освіти Шепетівської МТГ. 

Заклади освіти 
управління освіти 

70.  
28.01.2022 

 
Історична година: «Їх перший бій, останній 
бій». 

Бібліотека №2 
відділ культури 

71.  
29.01.2022 

 

Книжково - ілюстрована виставка: «Крути – 
невгасимий вогонь української волі» (до Дня 
пам’яті  героїв Крут). 

Бібліотека №1 
відділ культури 

72.  
31.01.2022 

 

Година спілкування «Планета 
толерантності». 

Плесенська сільська 
бібліотека 
відділ культури 

           


