
 Затверджую  

Міський голова 

Віталій БУЗИЛЬ 
 

___________________ 

План заходів 

управлінь та відділів апарату 

Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету 

на жовтень 2021 року 

 

№ 

з/п 

Дата 

 

Заплановані заходи Час і місце 

проведення заходу 

1.  жовтень 

Засідання комісії з питань реалізації гарантованого 

права малозабезпечених сімей на призначення 

соціальної допомоги. 

Кабінет заступника 

міського голови, 

управління праці та 

соціального захисту 

населення. 

2.  жовтень 

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.  
жовтень Здійснення оцінки потреб сімей та осіб, які 

знаходяться в складних життєвих обставинах. 

Працівники 

ЦСССДМ 

4.  

жовтень Відвідування сімей з метою перевірки цільового 

використання державної допомоги при народженні 

дитини. 

Працівники 

ЦСССДМ 

5.  
жовтень Здійснення соціального супроводу сімей, які 

знаходяться в кризових ситуаціях. 

Працівники 

ЦСССДМ 

6.  
жовтень Консультування кандидатів у прийомні батьки. Працівники 

ЦСССДМ 

7.  
жовтень Здійснення соціального супроводження прийомних 

сімей. 

Працівники 

ЦСССДМ 

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

ЦСССДМ 

9.  
жовтень Лекція в ЗОШ№6 на тему: «Доросла поведінка 

маленьких дітей». 

Працівники 

ЦСССДМ 

10.  
жовтень Бесіда з елементами тренінгу в НВК №1«Жити 

дружно» (профілактика булінгу). 

Працівники 

ЦСССДМ 

11.  
жовтень Лекційне заняття в ЗОШ №8 «Попередження 

булінгу». 

Працівники 

ЦСССДМ 

12.  

жовтень Лекційне заняття в навчально – виховному 

комплексі №3 «Як не стати жертвою торгівлі 

людьми». 

Працівники 

ЦСССДМ 

13.  
жовтень Лекційне заняття з елементами тренінгу «Булінг. Як 

протидіяти агресії». 

Працівники 

ЦСССДМ 

14.  
жовтень Участь у заходах приурочених Дню захисника 

України. 

Працівники 

ЦСССДМ 

15.  
жовтень Організація виставок учнівських робіт згідно 

календаря знаменних та пам’ятних дат. 

ДХШ 

відділ культури 

16.  
01.10.2021 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 

год. 



адмінбудівля 

с.Плесна, 

міський голова 

В.Бузиль 

17.  01.10.2021 
«Хай скроні наші посивіли,але душа ще молода»  

концерт до Міжнародного дня людей похилого віку. 

відділення денного 

перебування  

територіального 

центру  

відділ культури 

18.  
01.10.2021 Відзначення дня працівника освіти. Заклади освіти 

управління освіти 

19.  

01.10.2021 Вечір відпочинку присвячений Міжнародному дню 

людей похилого віку. «Мудрі і багаті літами». 

Плесенський 

СБК 

відділ культури 

20.  
01.10.2021 Бесіда – діалог «Ми всі різні – ми всі рівні» (До 

Міжнародного дня боротьби проти насилля) 

Бібліотека №1 

відділ культури 

21.  
01.10.2021 День казки. День дошкільника «Перший крок у світ 

книжок». 

Бібліотека для дітей 

відділ культури 

22.  

01.10.2021 «Зрілість - це наша юність з мудрими очима» з 

нагоди дня громадян похилого віку. 

Бібліотека 

с. Плесна 

відділ культури 

23.  02.10.2021 

Виставка портрет «Титан українського духу» (115 

років від дня народження українського письменника 

І. П. Багряного). 

Бібліотека №1 

відділ культури 

24.  02.10.2021 
Інформина: «Всі різні – всі рівні» (до Міжнародного 

дня проти насилля). 
Бібліотека №2 

відділ культури 

25.  04.10.2021 

Проведення концерту учнів відділу народних 

інструментів до Тижня музики для учнів ЗОШ та 

громадськості міста. 

ДМШ  

відділ культури 

26.  

4-8 

10.2021 

Всесвітній тиждень космосу. Тиждень фізики та 

астрономії 

Заклади загальної 

середньої освіти 

управління освіти 

27.  05.10.2021 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  

мала зала засідань 

міськвиконкому, 

заступник міського 

голови  

28.  05.10.2021 
«Співець народного життя » (до 140 річчя від дня 

народження І. А. Кочерги). 

Бібліотека №1 

відділ культури 

29.  05.10.2021 

Тиждень музики. Проведення  концерту в НВК№2. НВК№2, 

ДМШ 

відділ культури 

30.  05.10.2021 
Проведення концерту до Дня музики учнів струнно-

смичкового відділу. 

ДМШ 

відділ культури 

31.  05.10.2021 
Тиждень Музики. Концерт відділу духових та 

ударних інструментів для учнів ЗОШ. 

ДМШ 

відділ культури 

32.  

 

07.10.2021 

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 

33.  07.10.2021 

Рейд «Підліток» обстеження умов проживання дітей 

з неблагополучних сімей. 

Протягом дня  

Сім’ї, які опинилися 

у складних життєвих 

обставинах 

служба у справах 

дітей 

34.  07.10.2021 

Похід в міський парк культури. Фотосесія від 

професійного фотографа 
11.00 год., 

відділення денного 

перебування  

територіального 

центру  

управління праці та 

соціального захисту 

населення. 

35.  07.10.2021 
Медіа-подорож «Про вусатих і хвостатих, сіро-

буро-рудуватих». 

Бібліотека для дітей 

відділ культури 

36.  
07-16. 

10.2021 

«А осінь все довкіл розмалювала» художньо 

мистецьке свято, присвячене Дню художника. 

МБК 

відділ культури 

37.  
08.10.2021 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 

год., 

мала зала засідань 

міськвиконкому, 

міський голова 

В.Бузиль 

38.  09.10.2021 

"Квітуй моє рідне село, в прекрасній моїй Україні". 

 

СБК 

с.Пліщин 

відділ культури 

39.  09.10.2021 

«Моє село – дитинства світлий край» свято села  

Пліщин. 
15.00 год., 

СБК 

с.Пліщин 

відділ культури 

40.  
11.10.2021 Бесіда з учнями відділу народних інструментів на 

тему «Виникнення козацтва та козацькі пісні». 
ДМШ 

відділ культури 

41.  
11-15 

10.2021 

Відзначення Дня українського козацтва, Дня 

захисників України. 

Заклади освіти 

управління освіти 

42.  12.10.2021 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  

мала зала засідань 

міськвиконкому, 

заступник міського 

голови  

43.  
12.10.2021 

 

Засідання адміністративної комісії. Мала зала засідань 

міськвиконкому, 

керуючий справами 

міськвиконкому 

Н.Білас 

44.  
12.10.2021 

 

Святкові розваги «Козацтво – слава України». 

Приготування козацької юшки. 
12.00 год., 

відділення денного 

перебування  

територіального 



центру  

управління праці та 

соціального захисту 

населення. 

45.  12.10.2021 

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

Мала зала засідань 

міськвиконкому 

служба у справах 

дітей 

46.  12.10.2021 

Концерт та бесіда для учнів фортепіанного відділу, 

присвячений Дню Козацтва (Покрова). 

Концерт Дитячої філармонії до Дня Захисників 

Вітчизни «Козацька слава не вмре, не загине!». 

ДМШ 

відділ культури 

47.  12.10.2021 
Підготовка та обговорення методичної доповіді:  

«Основи та символіка українського орнаменту». 

ДХШ 

відділ культури 

48.  12.10.2021 

Патріотична година «Сила нескорених!» до дня 

захисника України та до дня українського козацтва. 

Бібліотека 

с. Плесна 

відділ культури 

49.  12.10.2021 
Книжкова виставка: «Козацька Абетка» Бібліотека №2 

відділ культури 

50.  12.10.2021 

Міський молодіжний захід Козацької звитяги з 

нагоди Дня захисника України. 

Відділ у справах 

сім’ї, молоді та 

спорту 

51.  13.10.2021 

Засідання житлової комісії. 10.00 год.,  

мала зала засідань 

міськвиконкому, 

заступник міського 

голови 

52.  13.10.2021 
Віртуальна подорож козацькими стежками: 

«Козацька держава – наша гордість і слава». 

Бібліотека №2 

відділ культури 

53.  13.10.2021 

Лекція-бесіда для струнно-смичкового відділу учнів 

до Дня козацтва «Музика часів визвольних 

змагань». 

ДМШ 

відділ культури 

54.  13.10.2021 Концерт до Дня  музики «Осіння феєрія». ДМШ 

відділ культури 

55.  14.10.2021 
Дитяча розважально – ігрова програма до Дня 

Українського козацтва. «Козацькому роду – нема 

переводу». 

СБК 

с. Плесна 

відділ культури 

56.  14.10.2021 
Розважальна дитяча програма до Дня українського 

козацтва "Козацькі забави". 

 

СБК 

с. Пліщин 

відділ культури 

57.  14.10.2021 Урочистості з нагоди Дня захисника України. МБК 

відділ культури 

58.  14.10.2021 Година патріотичного виховання «Наші захисники – 

провідники миру» (До Дня захисника України). 

Бібліотека №1 

відділ культури 

59.  14.10.2021 
День інформації «Вони боролись за щастя і свободу, 

служили українському народу» (До Дня захисника 

України). 

Бібліотека для дітей 

відділ культури 

60.  
15.10.2021 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 

год., 

адмінбудівля 

с.Пліщин, 



міський голова 

В.Бузиль 

61.  

15.10.2021 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 

62.  

15.10.2021 Виставка-презентація «Маестро поетичного слова»  

(До 100-річчя від дня народження Дмитра Луценка, 

українського поета). 

Бібліотека №1 

відділ культури 

63.  18.10.2021 

Інформаційно – просвітницька акція з нагоди 

відзначення Європейського дня протидії торгівлі 

людьми. 

Працівники 

ЦСССДМ 

64.  

18-22 

10.2021 

Тиждень знань учнів з безпеки  життєдіяльності. Заклади загальної 

середньої освіти 

управління освіти 

65.  19.10.2021 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  

мала зала засідань 

міськвиконкому, 

заступник міського 

голови  

66.  

19.10.2021 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 

67.  

19.10.2021 Година спілкування: «Життя – це ми, зумій його 

прожити». 

Бібліотека 

с. Плесна 

відділ культури 

68.  

21.10.2021 Засідання виконавчого комітету. 14.00 год., 

мала зала засідань 

міськвиконкому 

69.  21.10.2021 

Рейд «Підліток» обстеження умов проживання дітей 

з неблагополучних сімей. 

Протягом дня  

Сім’ї, які опинилися 

у складних життєвих 

обставинах 

служба у справах 

дітей 

70.  21.10.2021 
Виставка – портрет «Ми є, були і будем ми!» 

(до115-річчя від дня народження І. Багряного). 

Бібліотека для дітей 

відділ культури 

71.  21.10.2021 

Лекція-бесіда з учнями старших класів до 210-річчя 

з дня народження Ф.Ліста «Українські подорожі 

Ліста». 

ДМШ 

відділ культури 

72.  
22.10.2021 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 

год., 

мала зала засідань 

міськвиконкому, 

міський голова 



В.Бузиль 

73.  

 

22.10.2021 

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 

74.  

22.10.2021 Засідання «Школи волонтерів». Лекція з елементами 

тренінгу на тему: «Види конфліктів та причини їх 

виникнення». 

Працівники 

ЦСССДМ 

75.  
22.10.2021 Проведення конкурсу хорових колективів. 13.00 год 

ЦДЮТ 

76.  

22.10.2021 Поетична година «Дзеркало життя Івана Драча» (До 

85річчя від дня народження Бориса Олійника, 

українського  поета). 

Бібліотека №1 

відділ культури 

77.  
24.10.2021 

Виставка-досьє «Роль ООН у світі» (До Дня ООН). 
Бібліотека №1 

відділ культури 

78.  

25.10.2021 Семінар-практикум практичного психолога гімназії 

№6 Іванюк Т.О. з питання «Булінг. Профілактика 

булінгу в закладі освіти». 

10.00 год 

ЦЕНТУМ 

79.  
25.10.2021 Участь в обласному конкурсі юних художників ім.. 

Л.Мазур «Подільська палітра»  

ДХШ 

відділ культури 

80.  25.10.2021 

Патріотичний прайм-тайм: «Нам визволителі 

свободу принесли». 

 

Бібліотека №2 

відділ культури 

81.  26.10.2021 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  

мала зала засідань 

міськвиконкому, 

заступник міського 

голови 

82.  27.10.2021 

Підготовка і проведення  спільного засідання 

координаційних рад: з питань молодіжної політики, 

національно - патріотичого виховання молоді, 

молодіжної ради. 

14.00 год.,  

велика зала засідань 

міськвиконкому, 

відділ у справах 

сім’ї, молоді та 

спорту 

83.  28.10.2021 

Засідання чергової сесії Шепетівської міської ради 

VІІI скликання. 
10.00 год., 

велика зала засідань 

міськвиконкому, 

міський голова 

В.Бузиль 

84.  28.10.2021 
Відзначення в навчальних закладах Дня визволення 

України від фашистських загарбників. 

Заклади освіти 

управління освіти 

85.  28.10.2021 

Онлайн «Визволення України: героїзм і трагедія» 

(До Дня визволення України від фашистських 

загарбників). 

Бібліотека №1 

відділ культури 

86.  28.10.2021 

Дискусійний майданчик «Історичні уроки 

революційних подій» (до 100-річчя подій 

Української революції). 

Бібліотека для дітей 

відділ культури 

87.  
29.10.2021 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 

88.  

29.10.2021 Майстер-клас практичного психолога ДНЗ №3 

Равкіс О.А. з питання «Використання сучасних 

методів та прийомів у роботі з дітьми різного віку». 

10.00 год., 

ДНЗ №3 

управління освіти 
           

 

 

 

             Керуючий справами  виконавчого комітету                                     Наталія БІЛАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


