
 

Затверджую  

Міський голова 

Віталій БУЗИЛЬ 
 

___________________ 

План заходів 

управлінь та відділів апарату 

Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету 

на липень 2022 року 

 

№ 

з/п 

Дата 

 

Заплановані заходи Час і місце 

проведення заходу 

1.  липень 

Засідання комісії з питань реалізації гарантованого 

права малозабезпечених сімей на призначення 

соціальної допомоги. 

Кабінет заступника 

міського голови, 

управління праці 

та соціального 

захисту населення. 

2.  липень 

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.  
липень Здійснення оцінки потреб  сімей та осіб, які 

знаходяться в СЖО 

Працівники 

ЦСССДМ 

4.  
липень Благодійна акція «Допоможемо сім’ям в СЖО» Працівники 

ЦСССДМ 

5.  липень 

Спортивно-розважальний захід «День літніх 

спортивних розваг». 
15.00 год., 

(щочетверга) 
стадіон 

«Локомотив» 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 

6.  

липень Всеукраїнський проект психологічної підтримки 

«Поруч». 

спортивні 

майданчики зі 

штучним покриттям 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 

7.  
липень Організація виставок учнівських робіт згідно 

календаря знаменних та пам’ятних дат. 

МШ ДХШ 

відділ культури 

8.  

липень Підготовка закладів освіти до нового навчального 

року. Приведення у відповідність та готовність 

найпростіших укриттів. 

Заклади освіти 

управління освіти 

9.  

липень Освітній ХАБ Шепетівської МТГ у дії (надання 

освітніх послуг за напрямками діяльності для всіх 

охочих). 

Центр професійного 

розвитку 

педагогічних 

працівників 

управління освіти 

10.   "Зростаймо патріотами" - дитяча пізнавальна 15.00 год., 



03.07.2022 програма. Будинок культури 

с.Жилинці  

відділ культури 

11.  
04.07.2022 

 

Засідання працівників центру: «Про організацію 

надання соціальних послуг» та про зміни в постанові 

Кабінету Міністрів України від 07.05.2022. 

Працівники 

ЦСССДМ 

12.  05.07.2022 

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

міськвиконкому, 

заступник міського 

голови  

13.  05.07.2022 

Екскурсія – похід в Шепетівський краєзнавчий 

музей: тематичний захід «Ой на Івана, ой на Купала» 
11.00 год.,  
відділення денного 

перебування 

територіального 

центру  

управління праці 

та соціального 

захисту населення. 

14.  06.07.2022 «Ой на Івана, на Купала» фольклорне дійство. 

Парк культури та 

відпочинку 

відділ культури 

15.  06.07.2022 

Театралізовано-ігрова програма "Купальські 

розваги" з майстер-класом по вінкоплетенню.  

Будинок культури  

с. Плесна 

відділ культури 

16.  07.07.2022 
День інформації «Стиль життя – здоров’я» (до 

Всеукраїнського дня здоров’я) 

Бібліотека для дітей 

відділ культури 

17.  07.07.2022 
Етнографічна подорож «Легенди купальських свят» 

(до свята Івана Купала). 

Бібліотека №1 

відділ культури 

18.  07.07.2022 
Дитяче розважально-пізнавальне театралізоване 

свято "Ой на Івана тай на Купала" 

14.00 год., 
Площа біля будинку 

культури с. Пліщин  

відділ культури 

19.  08.07.2022 
До дня родини пізнавально – розважальний захід «В 

країні єдиній розквітай моя родино». 

МБК 

відділ культури 

20.  

 

08.07.2022 

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 

21.  

08.07.2022 Книжково - ілюстративна виставка «В душі бринить 

струна єдина – родина, книга і дитина» (до Дня 

родини). 

Бібліотека №1 

відділ культури 

22.  
08-22 

07.2022 

Надання послуг соціальної адаптації для вимушених 

переселенців 

Працівники 

ЦСССДМ 

23.  

11.07.2022 "Ігротека". 18.00 год., 
Будинок культури 

с.Жилинці  

відділ культури 



24.  
11.07-

23.08.2022 

Чемпіонат міської територіальної громади з футболу  

8х8 серед чоловічих команд. 
18.00 год., 
стадіон 

«Локомотив» 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 

25.  12.07.2022 

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

міськвиконкому, 

заступник міського 

голови  

26.  12.07.2022 

Лялькова вистава-гра для дітей ВПО. Ігрова кімната 

гуртожитку 

відділ культури 

27.  12.07.2022 

Розважальний захід до дня шоколаду. 

Ознайомча-пізнавальна презентація «Де росте 

шоколад». 

 Зустріч з духовним наставником архімандритом 

Олексієм до свята на честь апостолів Петра і Павла. 

11.30 год.,  
відділення денного 

перебування 

територіального 

центру  

управління праці 

та соціального 

захисту населення. 

28.  

 

13.07.2022 

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 

29.  14.07.2022 

Засідання житлової комісії. 10.00 год.,  
мала зала засідань 

міськвиконкому, 

заступник міського 

голови  

30.  14.07.2022 

Рейд «Підліток» обстеження умов проживання дітей 

з неблагополучних сімей. 

Протягом дня  

Сім’ї, які опинилися 

у складних 

життєвих 

обставинах 

служба у справах 

дітей 

31.  14.07.2022 

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

міськвиконкому 

служба у справах 

дітей 

32.  14.07.2022 
Краєзнавча шпаргалка «Лялька - мотанка – 

прадавній оберіг українців». 

Бібліотека для дітей 

відділ культури 

33.  
15.07.2022 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 

год., 
мала зала засідань 

міськвиконкому, 



міський голова 

В.Бузиль 

34.  
15.07.2022 

 

Інформаційно - ілюстративна виставка 

«Миротворець – самопожертва і самовідданість» (до 

Дня українських миротворців). 

Бібліотека №1 

відділ культури 

35.  
15.07.2022 

 

Майстер-клас з бісероплетіння "Кольоровий 

калейдоскоп". 

Будинок культури  

с. Плесна 

відділ культури 

36.  
17.07.2022 

 

Літні читання «Книжка вийшла на прогулянку». Бібліотека для дітей 

відділ культури 

37.  

18.07.2022 

(відповідно 

до календа-

ря) 

Проведення основної сесії Національного 

мультипредметного тесту (НМТ) – 2022. 

Тимчасові 

екзаменаційні 

центри  

управління освіти 

38.  19.07.2022 

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

міськвиконкому, 

заступник міського 

голови  

39.  

 

19.07.2022 

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 

40.  

19.07.2022 Спортивні змагання до дня шахів в Україні. 15.00 год., 
Будинок культури  

с. Жилинці  

відділ культури 

41.  
20.07.2022 

 

Засідання адміністративної комісії. Мала зала засідань 

міськвиконкому, 

керуючий справами 

міськвиконкому 

Н.Білас 

42.  
20.07.2022 Виставка - порада «Рослини дивовижної сили». Бібліотека №1 

відділ культури 

43.  

21.07.2022 Засідання виконавчого комітету. 14.00 год., 
мала зала засідань 

міськвиконкому 

44.  21.07.2022 

Рейд «Підліток» обстеження умов проживання дітей 

з неблагополучних сімей. 

Протягом дня  

Сім’ї, які опинилися 

у складних 

життєвих 

обставинах 

служба у справах 

дітей 

45.  
24.07.2022 

 

Літературно - творче досьє «Брати Капранови – 

видавці, українські письменники»(до 55-річчя від 

дня народження). 

Бібліотека для дітей 

відділ культури 

46.  
24.07.2022 

 

«Брати Капранови – майстри слова» (до 55 років від 

дня народження братів Капранових – Дмитра 

Бібліотека №1 

відділ культури 



Віталійовича та Віталія Віталійовича, українських 

письменників). 

47.  26.07.2022 

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

міськвиконкому, 

заступник міського 

голови  

48.  

 

26.07.2022 

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 

49.  

26.07.2022 "На посиденьки у світлиці зібралися молодиці" - 

вечір-зустріч. 
14.00 год., 
Будинок культури  

с. Жилинці  

відділ культури 

50.  27.07.2022 

До дня Української державності літературно –

мистецький вечір «Героїв стежина від батька до 

сина». 

МБК  

відділ культури 

51.  28.07.2022 

Засідання чергової сесії Шепетівської міської ради 

VІІI скликання. 
10.00 год., 
велика зала засідань 

міськвиконкому, 

міський голова 

В.Бузиль 

52.  28.07.2022 
Екскурс в історію «Віхи історії» (до Дня Хрещення 

Київської Русі). 

Бібліотека №1 

відділ культури 

53.  28.07.2022 

День хрещення Київської Русі – України: подорож в 

історію «Коли хрестили Київську Русь». 
12.00 год.,  
відділення денного 

перебування 

територіального 

центру  

управління праці 

та соціального 

захисту населення. 

54.  

 

29.07.2022 

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 

55.  29.07.2022 

Засідання «Школи волонтерів». Лекційне заняття на 

тему: «Як з користю провести літній відпочинок для 

студентів». 

Працівники 

ЦСССДМ 

56.  30.07.2022 

Година друзів веселого настрою «Дружба це я і ти» 

(до Міжнародного дня дружби, в рамках клубу 

«Актив недовголіття»). 

Бібліотека №1 

відділ культури 

57.  30.07.2022 
Розважально-ігрова програма для дітей до 

Міжнародного дня Дружби. 
14.00 год., 
Площа біля будинку 



культури с. Пліщин  

відділ культури 

58.  30.07.2022 

Лялькова вистава до Дня дружби "Ріпка". Будинок культури  

с. Плесна 

відділ культури 
          

 

 

 

 

 

 


