
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Міський голова 

Віталій БУЗИЛЬ 
 

___________________ 

План заходів 

управлінь та відділів апарату 

Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету 

на грудень 2022 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 
виконавчого 
комітету ШМР, 
управління праці 

та соціального 

захисту населення. 

3.  грудень   Підготовка до звітності  про роботу бібліотеки за 
2022 рік та планування  роботи на 2023 рік.   

бібліотека для дітей 
відділ культури 

4.  грудень 
Підготовка інформаційних, аналітико - статистичних 
звітів за грудень 2022р. та підготовка статистичних звітів 
за 2022рік 

Шепетівський 
міський центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді. 

5.  грудень 
Підвищення кваліфікації працівників центру. Участь в 

онлайн – навчаннях, що організовує  Хмельницький 

обласний центр соціальних служб 

Шепетівський 
міський центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді. 

6.  грудень 

Розповсюдження соціальної реклами  щодо протидії 
та профілактики домашнього насильства: 
«Стоп булінг», «Сім’я – простір без насильства», 
«ВІЛ/СНІД! Ти повинен це знати!» 

Шепетівський 
міський центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді. 

7.  грудень 

Розповсюдження пам’яток для батьків: «Обережно – 
вогонь!», «Правила безпечної поведінки з 
електроприладами» 

Шепетівський 
міський центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді. 

8.  грудень 

Лекційне заняття в НВК №1 на тему: «Ми різні, але рівні» 
 

Шепетівський 
міський центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді. 

9.  грудень 
Лекторій в загальноосвітній школі – гімназії на тему: 

«Інформаційна безпека: безпека дитини в інтернеті» 
Шепетівський 
міський центр 
соціальних служб 



для сім’ї, дітей та 
молоді. 

10.  грудень 

Лекційне заняття в спеціалізованій школі – інтернаті І-ІІІ 
ступенів на тему: «Твоя інформаційна безпека» 
 

Шепетівський 
міський центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді. 

11.  

листопад Лекційне заняття в спеціалізованій школі – інтернаті І-ІІІ 
ступенів на тему: «Твоя інформаційна безпека» 
 

Шепетівський 
міський центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді. 

12.  
 Тренінгове заняття в гімназії №3 на тему «Позитивне 

ставлення до себе та до свого життя» 
 

 

13.  
 Лекційне заняття в гімназії №4 ім. Валі Котика на тему: 

«Психологічні проблеми – травма війни» 
 

14.  
 Лекційне заняття в ЗОШ №8 на тему « Наркогенні 

речовини та їхній вплив» 
 

 

15.  
 Лекція – диспут в СЗОШ І-ІІІ ступенів №2 на тему: 

«Стрес. Шляхи подолання» 
 

16.  
 Відеолекторій  в ЗОШ №1 на тему «ВІЛ\СНІД виклик 

сьогодення» 
 

 

17.  
   

18.  

29.11.-

06.12.2022 
Cпартакіада серед навчальних закладів Шепетівської 
міської територіальної громади з нагоди Дня 
Збройних сил України 

відділ у справах 
сім’ї, молоді та 
спорту 
Шепетівської 
міської ради 

19.  01.11.2022 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  
мала зала засідань 
виконавчого 
комітету ШМР, 
заступник міського 

голови. 

20.  
 1.12.2022  Ювілейна виставка-презентація «Невідомий 

Г.Сковорода» (до 300-річчя від дня народження)  

бібліотека для дітей 

відділ культури 

21.  
01.12-10.12 - інформаційна година « Життя без насильства» ( до 

Всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства» 
бібліотека №1 
відділ культури 

22.  

01.12.2022 Тренінг  спільно з ГО «Центр натхнення» "Я і моя 

щаслива сім’я 

16.00 год. 
відділ у справах 
сім’ї, молоді та 
спорту 
Шепетівської 
міської ради 

23.  
02.11.2022 Історична полиця «Петро Дорошенко - славний 

гетьман України» (до 395-річчя від дня 
народження).  

бібліотека для дітей 
відділ культури. 



24.  
02.11.-

02.12.2022 
Місячник, присвячений відзначенню 300-річчя від 
народження Григорія Сковороди. 

заклади освіти 
управління освіти. 

25.  
03.12.2022  бесіда- діалог«Ми духом незламні» (До 

Міжнародного дня людей з інвалідністю) 
бібліотека №1 
відділ культури 

 

03.12.2022 книжково – ілюстративнавиставка «Український 
Сократ (до 300 річчя від дня народження 
Г.Сковороди)» 

бібліотека №1 
відділ культури 

26.  
 

04.12.2022 
 «Разом до Перемоги» танцювальний марафон на 
підтримку  ЗСУ 
 

Міський будинок 
культури 
відділ культури. 

27.  

 

05.12.2022 
З нагоди відзначення Міжнародного Дня волонтера 
нагородження активних волонтерів Шепетівського 
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді 
 

Шепетівський 
міський центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді. 

28.  

05.12.2022 

- 

05.01.2023 Благодійна акція «Мішок святого Миколая» 

Шепетівський 
міський центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді. 

29.  06.12.2022 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  
мала зала засідань 
виконавчого 
комітету ШМР, 
заступник міського 

голови. 

30.  
 

06.12.2022 

 Урочистий захід, присвячений Дню Збройних сил 
України 
 

Міський будинок 
культури 
відділ культури. 

31.  

 
06.12.2022 

 
Підведення підсумків конкурсу «Герої носять форму 

ЗСУ» 

11.00 год., 
Сесійна зала  
відділ справах  

сім’ї, молоді та 

спорту 

32.  
 

6.12.2022 

Патріотична година «Україна – країна героїв» (до 

Дня Збройних сил України)  

бібліотека для дітей 
відділ культури 

33.  
6.12.2022 книжково-ілюстративна виставка«На сторожі 

спокою та миру» (доДняЗбройних Сил України) 

бібліотека №1 
відділ культури 

34.  06.12.2022 

Онлайн вітання до Дня Збройних Сил України 
 

11.00 год., 
будинок культури  
с. Плесна 
відділ культури. 

35.  
06.12.2022 Вшанування та привітання до Дня Збройних Сил 

України! 

Бібліотека с.Плесна 
відділ культури. 

36.  07.12.2022 

Проведення моніторингу цін на основні продовольчі 
товари на ринках та в торгівельних закладах міста. 

10.00 год., 
ринки та торгівельні 
заклади міста, 
управління 

економіки, 

підприємництва 



та підтримки 

інвестицій. 

37.  07.12.2022 

Тренінг спільно з ГО «Центр натхнення» «Чому я 

тікаю до нього» 
12.00 год., 
Сесійна зала  
відділ справах  

сім’ї, молоді та 

спорту 

38.  08.12.2022 

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

протягом дня  
сім’ї, які опинилися у 
складних життєвих 
обставинах 
служба у справах 

дітей. 

39.  08.12.2022 

Засідання комісії з питань захисту прав дитини. 14.00 год.,  
мала зала засідань 
виконавчого 
комітету ШМР 
служба у справах 

дітей. 

40.  08.12.2022 

Засідання молодіжної ради з нагоди Дня місцевого 
самоврядування. Ознайомлення з роботою органів 
місцевого самоврядування. 

10.00 год., 
Сесійна зала  
відділ справах  

сім’ї, молоді та 

спорту 

41.  09.12.2022 

Засідання житлової комісії. 10.00 год.,  
мала зала засідань 
виконавчого 
комітету ШМР, 
заступник міського 

голови. 

42.  
09.12.2022 

 

Засідання адміністративної комісії. мала зала засідань 
виконавчого 
комітету ШМР, 
керуючий справами 

міськвиконкому 

Н.Білас. 

43.  

10.12.2022 

 

Заходи в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства» 
відділ у справах 
сім'ї, молоді та 
спорту 

44.  
10-

18.12.2022 
Планування  роботи Плесенської сільської бібліотеки 
на 2023 рік 

Бібліотека с.Плесна 
відділ культури 

45.  12.12.2022 

Засідання працівників центру: «Посилення 
спроможності соціальних працівників здійснювати 
психосоціальну підтримку ветеранів та їх сімей» 

Шепетівський 
міський центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді. 

46.  

12 – 

18.12.2022 

 

 

Правові сходинки «Великі права маленької дитини » 

(в рамках Тижня правових знань, за окремим 

планом)  

бібліотека для дітей 
відділ культури 

47.  
 

13.12.2022 
Театралізований захід «Андріївські вечорниці» 
 

16.00  

Міський будинок 



культури 
відділ культури. 

48.  13.12.2022 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  
мала зала засідань 
виконавчого 
комітету ШМР, 
заступник міського 

голови. 

49.  
 
14.12.2022 
 

Бесіда – вшанування  «Пам’ятаймо уроки 
Чорнобиля» (день вшанування учасників ліквідації 
Чорнобильської АЕС)   

бібліотека для дітей 
відділ культури 

50.  
14.12.2022 
 

виставка-екскурс «Гіркий смак полину» День 
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС 

бібліотека №1 
відділ культури 

51.  

14.12.2022 Книжково інформаційна виставка «Чорнобиль без 

права на забуття» до Дня вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

Бібліотека с.Плесна 
відділ культури. 

52.  
14.12.2022 

 

 
 
Засідання адміністративної комісії. 

14.00 год. 

мала зала засідань 
виконавчого 
комітету ШМР, 
керуючий справами 

міськвиконкому 

Н.Білас. 

53.  

 

15.12.2022 
«Казку зима візерунком малює, а Миколай 
подарунки готує» театралізоване відкриття  вітальні 
Святого Миколая 

14.00 год. 

Міський будинок 
культури 
відділ культури. 

54.  15.12.2022 

Проведення моніторингу цін на основні продовольчі 
товари на ринках та в торгівельних закладах міста. 

10.00 год., 
ринки та торгівельні 
заклади міста, 
управління 

економіки, 

підприємництва 

та підтримки 

інвестицій. 

 
 

15.12.2022 

Надання послуг соціальної адаптації для вимушених 
переселенців 

Шепетівський 
міський центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді 

55.  
15.12.2022 Засідання виконавчого комітету. 14.00 год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому. 

56.  
16.12.2022 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 

год., 
мала зала засідань 
виконавчого 
комітету ШМР, 
міський голова 

В.Бузиль. 

57.  
 «Майстерня  Святого Миколая» 

в програмі: конкурси,розваги, майстер – класи з 
15.00  

Міський будинок 



16.12.2022. виготовлення  ляльки – мотанки «Янголя», святкових 
листівок та ялинкових прикрас. 

культури 
відділ культури. 

58.  
 

16-29.12.22 
«Чудотворцю Миколай нас усіх оберігай» 
театралізовані гостини у вітальні Святого Миколая. 

Міський будинок 
культури 
відділ культури 

59.  

17-

18.12.2022 

ХІІ Всеукраїнський турнір з боротьби вільної з нагоди 

Дня Святого Миколая 

10.00 год. 
Спортзал 

«Локомотив» 

Сектор з питань 

фізичної культури 

та спорту, СК 

«Пересвєт» 

60.  
 

18.12.2022 

книжково – ілюстративна виставка «Модерна 
драматургія М.Куліша» (до 130 річчя від дня 
народження М. Куліша) 

бібліотека №1 
відділ культури 

61.  

18.12.2022 
До Дня святого Миколая розважальна програма для 
дітей «Ходить по землі Святий Миколай» 

о 12.00 год. 

Будинок культури 
с.Плесна 
відділ культури 

62.  
 

19.12 2022 
Книжковий карнавал біля ялинки «Їде, їде Миколай 
– двері настіж  відчиняй»  

бібліотека для дітей 
відділ культури 

63.  
19.12 2022 Виставка інсталяція «Зимова казка» (до Новорічно – 

Різдвяних свят) 
бібліотека №1 
відділ культури 

64.  19.12.2022 

Театралізована розважальна програма для дітей до 
дня Св. Миколая " Святий Миколаю прийди до нас з 
раю".  
 

о 12.00 год. 

Приміщення 
Дитячого садочка " 
Барвінок"с. Пліщин 
відділ культури. 

65.  19.12.2022 

Благодійна акція з нагоди Дня Святого Миколая для 

дітей з багатодітних сімей 
14.00 

Сесійна зала 
відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту 

66.  
 

19.12.22  
«Свято починається –всі мрії збуваються» відкриття  
ялинки 

Міський будинок 
культури 
відділ культури 

67.  20.12.2022 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  
мала зала засідань 
виконавчого 
комітету ШМР, 
заступник міського 

голови. 

68.     

69.  21.12.2022 

Проведення моніторингу цін на основні продовольчі 
товари на ринках та в торгівельних закладах міста. 

10.00 год., 
ринки та торгівельні 
заклади міста, 
управління 

економіки, 

підприємництва 

та підтримки 

інвестицій. 
 
 

 
  



70.  22.12.2022 

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

протягом дня  
сім’ї, які опинилися у 
складних життєвих 
обставинах  
служба у справах 

дітей. 

71.  

22.12.2022 Засідання чергової сесії Шепетівської міської ради 
VІІI скликання. 

10.00 год., 
велика зала засідань 
виконавчого 
комітету ШМР, 
міський голова 

В.Бузиль. 

72.  

 

23.12.2022 

Виставка історичного портрету «Духовний символ 

України: Петро Могила» (до 425-річчя від дня 

народження)   

бібліотека для дітей 
відділ культури 

73.  

 

24.12.2022 
До дня подарунків майстер клас по виготовленню 

саморобок з паперу 

о 12.00 год. 

Будинок культури 
с.Плесна 
відділ культури 

74.     

75.  27.12.2022 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  
мала зала засідань 
виконавчого 
комітету ШМР, 
заступник міського 

голови. 

76.  

26-

27.12.2022 

Чемпіонат міста Шепетівки з міні-футболу серед 

чоловічих команд з нагоди Новорічних свят 

Спортивний 
майданчик 
КДЮСШ 
відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту 

77.  

27.12.2022 
Засідання координаційної ради з питань сім’ї, 

гендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання та протидії домашньому насильному та 

протидії торгівлі людьми 

14.00 

Сесійна зала 
відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту 

78.  30.12.2022 

Проведення моніторингу цін на основні продовольчі 
товари на ринках та в торгівельних закладах міста. 

10.00 год., 
ринки та торгівельні 
заклади міста, 
управління 

економіки, 

підприємництва 

та підтримки 

інвестицій. 

79.  

 

31.12. 2022 

 
Розважальна передноворічна програма для жителів 
с.Пліщин. " З Новим  роком 2023" 
. 
 

19.00год. 
Приміщення 
будинку культури 
с.Пліщин  
відділ культури. 

80.  
 

Дитяча ігротека. «Зустрічаєм Новий Рік» 
о 12.00 год. 

Будинок культури 



31.12. 2022 с.Плесна 
відділ культури 

 


