
Затверджую  
Заступник міського голови  
Галина БЕЗКОРОВАЙНА 

 

___________________ 
План заходів 

управлінь та відділів апарату 

Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету 

на березень 2022 року 
 

№ 

з/п 

Дата 

 
Заплановані заходи Час і місце 

проведення заходу 

1.  березень 

Засідання комісії з питань реалізації гарантованого 

права малозабезпечених сімей на призначення 

соціальної допомоги. 

Кабінет заступника 

міського голови, 

управління праці 

та соціального 

захисту населення. 

2.  березень 

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.  
березень Участь у засіданні круглого столу в СЗОШ № 8 на 

тему: «Репродуктивне здоров’я нації». 

Працівники 

ЦСССДМ 

4.  березень 
Лекційне заняття в НВК «загальноосвітня школа І- 

ІІІ ступенів - гімназія» на тему «Готуємося до 

дорослого життя». 

Працівники 

ЦСССДМ 

5.  
березень Година спілкування в гімназії №5 на тему: «Дитина – 

дзеркальне відображення родини». 

Працівники 

ЦСССДМ 

6.  березень 
Лекційне заняття в гімназії №6 на тему: «Я такий як 

всі всі, чи єдиний в світі». 

Працівники 

ЦСССДМ 

7.  березень 
Здійснення оцінки потреб сімей та осіб, які 

знаходяться в СЖО. 

Працівники 

ЦСССДМ 

8.  березень 
Здійснення соціального супроводу сімей, які 

знаходяться в кризових ситуаціях. 

Працівники 

ЦСССДМ 

9.  березень 
Надання соціальних послуг та здійснення 

соціального супроводу сімей переселенців,  

учасників АТО та членів їх сімей. 

Працівники 

ЦСССДМ 

10.  
березень Благодійна акція «Допоможемо сім’ям в СЖО». Працівники 

ЦСССДМ 

11.  березень 
Здійснення соціального супроводження прийомних 

сімей. 

Працівники 

ЦСССДМ 

12.  
березень Корекційна робота з сім’ями, які знаходяться в СЖО  Працівники 

ЦСССДМ 

13.  

березень Відкритий чемпіонат Шепетівської КДЮСШ з 

плавання серед юнаків та дівчат 2006-2008, 2009-

2010, 2011-2012 р.р.н. 

Приміщення 

КДЮСШ 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 

14.  01.03.2022 

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

міськвиконкому, 



заступник міського 

голови  

15.  01.03.2022 

Мітинг до дня визволення с.Пліщин від нацистських 

загарбників. 

біля памятного 

знаку с. Пліщин 

відділ культури 

16.  01.03.2022 

Тематичний захід "Масляна прийшла, млинців гору 

принесла".Виготовлення креативного подарунка до 8 

березня. 

11.00 год.,  
відділення денного 

перебування 

територіального 

центру  

управління праці 

та соціального 

захисту населення. 

17.  
01-14. 

03.2022 

Міський етап виставки-конкурсу: «Знай і люби свій 

рідний край». «Наш пошук і творчість тобі, 

Україно!». 

Заклади освіти 

управління освіти 

18.  
01-31. 

03.2022 

Книжкова виставка «Видатні постаті дитячої 

літератури». 

Бібліотека №2 

відділ культури 

19.  
02.03.2022 

 

Засідання адміністративної комісії. Мала зала засідань 

міськвиконкому, 

керуючий справами 

міськвиконкому 

Н.Білас 

20.  
02.03.2022 

 

Єдиний день з охорони праці. Заклади освіти 

управління освіти 

21.  
02.03.2022 Літературний портрет: «Доля, овіяна талантом» (140 

р. А.Тесленко) 

Бібліотека №2 

відділ культури 

22.  

03.03.2022 Святково-розважальний захід «Весняні квіти для 

мам». 

 

11.00 год.,  
Шепетівський центр 

комплексної 

реабілітації для 

дітей з інвалідністю   

управління праці 

та соціального 

захисту населення. 

23.  
04.03.2022 

 

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

с.Плесна, 

міський голова 

В.Бузиль 

24.  04.03.2022 
Відзначення Міжнародного жіночого дня. Заклади освіти 

управління освіти 

25.  04.03.2022 
Виставка - ювілей «Вічне слово байкаря» (до 195-

річчя від дня народження Л.Глібова). 

Бібліотека для дітей 

відділ культури 

26.  04.03.2022 

До дня визволення села Плесна в Другій світовій 

війні урок-реквієм «Допоки пам'ять в серці не 

згасає». 

Бібліотека с. Плесна 

відділ культури 

27.  05.03.2022 

Книжково – ілюстративна виставка «В байках і 

ліриці живе його душа» (до 195 річчя від дня 

народження Леоніда Глібова). 

Бібліотека №1 

відділ культури 

28.  05.03.2022 
Проведення відкритого уроку на тему «Зміна 

характеру кольору в залежності від способу 

ДХШ 

відділ культури 



накладки фарб. Робота в кольорі», 2 клас, живопис. 

29.  05.03.2022 
Година розгорнутої книги: «Чарівник української 

байки» (195р. від дня народження Л. Глібова). 

Бібліотека №2 

відділ культури 

30.  
05-06. 

03.2022 

Відкритий чемпіонат Шепетівської КДЮСШ з 

боротьби вільної серед команд ДЮСШ на Кубок СК 

«ПЕРЕСВЄТ» 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 

31.  06.03.2022 

 Концертна программа  до міжнародного жіночого 

дня "Жінка - найпрекрасніше творіння на Землі". 

Будинок культури  

с. Пліщин 

відділ культури 

32.  07.03.2022 
Святковий захід до Дня 8 Березня та «солодкий стіл» 

для мешканців відділення. 

11.00 год.,  
відділення 

стаціонарного 

догляду для 

постійного або 

тимчасового 

проживання  

територіального 

центру  

управління праці 

та соціального 

захисту населення. 

33.  07.03.2022 
Концерт  Дитячої філармонії до Шевченківських 

свят.  

МШ 

відділ культури 

34.  07.03.2022 
Онлайн-перегляд «Жінка в міфах, легендах, 

літературі, історії». 

Бібліотека №2 

відділ культури 

35.  
07-28 

03.2022 

Розміщення інформаційних довідок та заміток на 

тему: 

 - Права жінок; 

 - Сімейні форми виховання (прийомна сім’я); 

 - Соціальні послуги для сімей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах; 

 - Розлучення батьків – психологічна травма для 

дітей. 

Працівники 

ЦСССДМ 

36.  
07-27. 

03.2022 

Виставка творчих робіт витинанок  викладачів 

«Мережане сяйво Шевченківського слова». 

Бібліотека №1 

відділ культури 

37.  08.03.2022 
Концертна програма до Міжнародного дня  жінок: 

«Усе заради жінок». 

15.00 год., 
СБК Плесна 

відділ культури 

38.  
08.03.2022 

Віртуальна виставка, виставка – колаж «Прекрасне 

свято всіх жінок пташки несуть на крилах» (до 

Міжнародного жіночого дня). 

Бібліотека №1 

відділ культури 

39.  
09.03.2022 

Тематичний захід "Тарасові Заповіти". біля памятного 

знаку с. Пліщин  

відділ культури 

40.  
09.03.2022 

Лекція-бесіда на тему: «Музика в поезії 

Т.Г.Шевченка». 

МШ 

відділ культури 

41.  
09.03.2022 

Вечір поезії: «Він був сином мужика і став 

володарем у царстві духа» (До 207 річчя від Дня 

народження Т. Г. Шевченка, українського поета та 

письменника, художника). 

14.00 год., 
Бібліотека №1 

відділ культури 



42.  
09.03.2022 

Шевченківські читання "Ми читаємо Тараса" (до дня 

народження Т.Г.Шевченка). 

Бібліотека для дітей 

відділ культури 

43.  
09.03.2022 Літературна година «Тарас у кожному із нас». Бібліотека №2 

відділ культури 

44.  09.03.2022 

«Вічне Тарасове слово»-  традиційний фестиваль 

конкурс, присвячений 208- річниці з дня народження 

Т.Г.Шевченка. 

МБК (великий зал) 

відділ культури 

45.  10.03.2022 

Засідання житлової комісії. 10.00 год.,  
мала зала засідань 

міськвиконкому, 

заступник міського 

голови  

46.  10.03.2022 

Засідання комісії з питань захисту прав дитини. 14.00 год.,  
Мала зала засідань 

міськвиконкому 

служба у справах 

дітей 

47.  10.03.2022 
Книжкова виставка-гра  "Для мам і тат, для школярів 

і малят". 

Бібліотека для дітей 

відділ культури 

48.  
11.03.2022 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 
год., 
мала зала засідань 

міськвиконкому, 

міський голова 

В.Бузиль 

49.  

 

11.03.2022 

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 

50.  11.03.2022 

Рейд «Підліток» обстеження умов проживання дітей 

з неблагополучних сімей. 

Протягом дня  

Сім’ї, які опинилися 

у складних 

життєвих 

обставинах 

служба у справах 

дітей 

51.  
11-12. 

03.2022 

Участь учнів в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України. 

м.Хмельницький 

управління освіти 

52.  12.03.2022 

Відкритий чемпіонат Шепетівської КДЮСШ з 

футзалу серед юнаків 2006-2007 р.н. 
10.00 год., 
спортивний зал 

«Локомотив» 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 

53.  
14.03.2022 

 

Засідання працівників центру: «Визначення потреб 

громади у соціальних послугах». 

Працівники 

ЦСССДМ 

54.  14.03.2022 Книжково – ілюстративна виставка «Доброволець – Бібліотека №1 



 це поклик серця» (до Дня українського добровольця) відділ культури 

55.  

14-18. 

03.2022 

 

Тиждень знань з безпеки життєдіяльності для учнів. Заклади освіти 

управління освіти 

56.  15.03.2022 

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

міськвиконкому, 

заступник міського 

голови  

57.  

17.03.2022 Засідання виконавчого комітету. 14.00 год., 
мала зала засідань 

міськвиконкому 

58.  
17.03.2022 

 

День періодичних видань «Найцікавіше з 

періодики». 

Бібліотека для дітей 

відділ культури 

59.  
18.03.2022 

 

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

с.Пліщин, 

міський голова 

В.Бузиль 

60.  
18.03.2022 

 

Відкритий чемпіонат міста з баскетболу серед 

юнаків присвячений пам’яті воїна-інтернаціоналіста 

ст. лейтенанта В.М. Длужневського. 

10.00 год., 
спортивний зал 

НВК №1 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 

61.  
18.03.2022 

 
Обласний  фестиваль-конкурс «Громада-фест». 

МБК  

(великий зал) 

відділ культури 

62.  
18.03.2022 

 

Літературний календар: «Батько «чорного» гумору в 

українській літературі» (до 70 річчя від дня 

народження Юрія Винничука) 

Бібліотека №1 

відділ культури 

63.  

19-20. 

03.2022 

 

Чемпіонат міста з міні-футболу серед чоловічих 

команд. 
10.00 год., 
спортмайданчик з 

штучним покриттям 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 

64.  
20.03.2022 

 
Шоу «Моя»  за участю Романа  Скорпіона. 

МБК (великий зал) 

відділ культури 

65.  
20.03.2022 

 

Персональна виставка робіт майстрині – 

вишивальниці Ковриги Є. А.: «Вишивка в моєму 

серці». 

16.00 год.,  
СБК Плесна 

відділ культури 

66.  

21.03.2022 Мистецька година до дня поезії, зустріч з 

літературно-мистецькою студією «Доля» 

м.Шепетівка «Поезія – високий стяг душі». 

Бібліотека с.Плесна 

відділ культури 

67.  

21.03.2022 Поетичні читання:  «Перлини поезії рідного краю» 

(до Всесвітнього дня поезії). 

14.00 год.,  
Бібліотека №1 

відділ культури 

68.  
21.03.2022 «Жменька доброти» - захід присвячений 

Всесвітньому дню людини із синдромом Дауна. 

МБК (великий зал) 

відділ культури 



69.  
21.03.2022 Віртуальна мандрівка: «Ліси – зелене мереживо 

планети» (до Міжнародного дня лісу). 
Бібліотека №1 

відділ культури 

70.  
21.03.2022 Поетичний серпантин «Віртуози поезії». Бібліотека №2 

відділ культури 

71.  

21-27. 

03.2022 

Всеукраїнський тиждень дитячого читання «Хай 

Україна вся читає, бо книга нас усіх єднає!» (за 

окремим планом). 

Бібліотека для дітей 

відділ культури 

72.  22.03.2022 

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

міськвиконкому, 

заступник міського 

голови  

73.  

22.03.2022 

Пізнавальний захід до міжнародного дня щастя "7 

кольорів щастя". 

11.00 год.,  
відділення денного 

перебування 

територіального 

центру  

управління праці 

та соціального 

захисту населення. 

74.  

22.03.2022 Виставка – експозиція: "Жива вода дає життя всьому 

живому в світі" - до Всесвітнього дня 

водних ресурсів). 

Бібліотека №1 

відділ культури 

75.  

22-24 

03.2022 

(відповідно 

до наказу) 

Засідання атестаційних комісій І рівня. Заклади освіти 

управління освіти 

76.  

 

23.03.2022 

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 

77.  24.03.2022 

Засідання чергової сесії Шепетівської міської ради 

VІІI скликання. 
10.00 год., 
велика зала засідань 

міськвиконкому, 

міський голова 

В.Бузиль 

78.  
25.03.2022 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 
год., 
мала зала засідань 

міськвиконкому, 

міський голова 

В.Бузиль 

79.  25.03.2022 

Рейд «Підліток» обстеження умов проживання дітей 

з неблагополучних сімей. 

Протягом дня  

Сім’ї, які опинилися 

у складних 

життєвих 

обставинах 

служба у справах 

дітей 



80.  25.03.2022 
Засідання «Школи волонтерів». Лекційне заняття на 

тему: «Життя людини – найвища цінність». 

Працівники 

ЦСССДМ 

81.  

 

25.03.2022 

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 

82.  

26-27. 

03.2022 

 

Чемпіонат міста з міні-футболу серед чоловічих 

команд. 
10.00 год., 
спортмайданчик з 

штучним покриттям 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 

83.  27.03.2022 
«Театральна весна» - фестиваль, присвячений  

Міжнародному дню театру. 

МБК (великий зал) 

відділ культури 

84.  27.03.2022 

До Міжнародного дня театру, вистава Народного 

аматорського театру «ПТАХ» « Хто сміється - тому 

не минеться» Іван Тендентников. 

18.00 год., 
БК  

с. Плесна 

відділ культури 

85.  28.03.2022 

Періодичний календар: «Бентежить душу хлібна 

нива» (Популяризація технічної та 

сільськогосподарської літератури). 

Бібліотека №1 

відділ культури 

86.  29.03.2022 

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

міськвиконкому, 

заступник міського 

голови  

87.  29.03.2022 
Підготовка та обговорення методичної доповіді на 

тему: «Декоративно-прикладне мистецтво в побуті». 

ДХШ 

відділ культури 

88.  

29-31. 

03.2022 

(відповідно 

до наказу) 

Засідання атестаційних комісій ІІ рівня з атестації 

педагогічних працівників ЗЗСО. 
10.00 год.,  
Будинок освіти 

управління освіти 

89.  30.03.2022 

Засідання методичного об'єднання викладачів на 

тему: «Застосування нетрадиційних технік малюван 

ня, як засіб розвитку творчих здібностей дитини». 

ДХШ 

відділ культури 

90.  31.03.2022 

Міський фестиваль «Тато, мама, я – спортивна 

сім’я». 
15.00 год., 
спортивний зал 

НВК №1 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 

91.  31.03.2022 

Поетична вечірка: «Яскраві барви поетичного              

слова» в рамках літературно-мистецької студії 

«Доля»). 

14.00 год.,  
Бібліотека №1 

відділ культури 
          

 

 


