
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Міський голова 

Віталій БУЗИЛЬ 
 

___________________ 

План заходів 

управлінь та відділів апарату 

Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету 

на листопад 2022 року 

 

№ 

з/п 

Дата 

 

Заплановані заходи Час і місце 

проведення заходу 

1.  листопад 

Засідання комісії з питань реалізації гарантованого 

права малозабезпечених сімей на призначення 

соціальної допомоги. 

кабінет заступника 

міського голови, 

управління праці 

та соціального 

захисту населення. 

2.  листопад 

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.  листопад 
Лекційне заняття в гімназії №6 на тему: «Суїцид 

серед підлітків – проблема сучасного інтернету». 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді. 

4.  листопад 
Лекторій в загальноосвітній школі – гімназії на тему: 

«Мир. Безпека. Освіта». 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді. 

5.  листопад 

Лекційне заняття в професійному ліцеї на тему: 

«Роль підтримки учасників освітнього процесу у 

подоланні кризи довіри серед ВПО». 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді. 

6.  листопад 

Лекційне заняття в гімназії №3 в рамках акції «16 

днів проти насильства». 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді. 

7.  листопад 

Лекційне заняття в гімназії №4 ім. Валі Котика на 

тему: «Наркоманія – крок у безодню». 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді. 

8.  листопад 

Тренінгове заняття в СЗОШ №2 на тему «Булінг та 

його прояви у підлітковому віці». 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді. 



9.  

листопад Благодійна акція «Допоможемо сім’ям в сімейних 

життєвих обставинах». 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді. 

10.  01.11.2022 

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

виконавчого 

комітету ШМР, 

заступник міського 

голови. 

11.  
02.11.2022 

Єдиний день з охорони праці. 
заклади освіти 

управління освіти. 

12.  

02.11.2022 Історична полиця «Петро Дорошенко - славний 

гетьман України» (до 395-річчя від дня 

народження).  

бібліотека для дітей 

відділ культури. 

13.  
02.11.-

02.12.2022 
Місячник, присвячений відзначенню 300-річчя від 

народження Григорія Сковороди. 

заклади освіти 

управління освіти. 

14.  

04.11.2022 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.  05.11.2022 

До дня чоловіків розважальна програма «Свято 

справжніх чоловіків» 

 

18.00 год., 
будинок культури  

с. Плесна 

відділ культури. 

16.  
07-11. 

11.2022 

Тиждень безпеки дорожнього руху в Україні. заклади освіти 

управління освіти. 

17.  08.11.2022 

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

виконавчого 

комітету ШМР, 

заступник міського 

голови. 

18.  
09.11.2022 Відзначення в навчальних закладах Дня української 

писемності та мови. 

заклади освіти 

управління освіти. 

19.  

09.11.2022 Захід, присвячений Дню працівників культури і 

аматорів сцени. 

Шепетівський 

міський будинок 

культури 

відділ культури 

20.  

09.11.2022 Мовна скарбничка «Прекрасні звуки, рідне слово – 

моя сердечна українська мова» (до Дня української 

писемності та мови). 

бібліотека для дітей 

відділ культури. 

21.  

09.11.2022 Книжкова виставка – експозиція «Світлиця слова у 

безмежжі часу» (до Дня української письменності та 

мови). 

Листівка-порада «Говорімо українською правильно» 

(на допомогу вивченню української мови (в рамках 

Десятиріччя української мови). 

бібліотека №1 

відділ культури 



22.  09.11.2022 

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

виконавчого 

комітету ШМР 

служба у справах 

дітей. 

23.  
09.11.2022 ХХІІ Всеукраїнський радіо диктант національної 

єдності. 

заклади освіти 

управління освіти. 

24.  
09.11.2022 Мовна онлайн-вікторина: «Скарб, якому немає 

ціни…» 

бібліотека №2 

відділ культури. 

25.  

09-11 

11.2022 

(відповідно 

до наказу) 

ХХІІІ Міжнародний конкурс з української мови 

імені П.Яцика (шкільний етап). 

заклади загальної 

середньої освіти 

управління освіти. 

26.  10.11.2022 

Засідання житлової комісії. 10.00 год.,  
мала зала засідань 

виконавчого 

комітету ШМР, 

заступник міського 

голови. 

27.  10.11.2022 

Рейд «Підліток» - обстеження умов проживання 

дітей з неблагополучних сімей. 

протягом дня  

сім’ї, які опинилися 

у складних 

життєвих 

обставинах 

служба у справах 

дітей. 

28.  
11-25 

11.2022 

ІІІ Всеукраїнський відкритий марафон з української 

мови. 

заклади загальної 

середньої освіти 

управління освіти. 

29.  
14.11.2022 Літературна подорож «Чарівник поетичного слова» 

(до 110- річчя з дня народження Андрія Малишка). 

бібліотека для дітей 

відділ культури. 

30.  
14.11.2022 Ювілейна подорож: «Благословен будь, світе мій» 

(110 років від дня народження А. Малишка). 

бібліотека №2 

відділ культури. 

31.  

14-18 

11.2022 

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. заклади дошкільної 

освіти 

управління освіти. 

32.  15.11.2022 

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

виконавчого 

комітету ШМР, 

заступник міського 

голови. 

33.  
16.11.2022 Відзначення Міжнародного дня толерантності. заклади освіти 

управління освіти. 

34.  

16.11.2022 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. 



35.  
16.11.2022 

 

Засідання адміністративної комісії. мала зала засідань 

виконавчого 

комітету ШМР, 

керуючий справами 

міськвиконкому 

Н.Білас. 

36.  
16.11.2022 Година спілкування «Толерантність - запорука 

людяності» (до Міжнародного дня толерантності). 

бібліотека для дітей 

відділ культури. 

37.  

16.11.2022 Бесіда-діалог «Толерантність – елемент світогляду і 

культури» (до Дня толерантності). Відео – ролик 

«Толерантність, як основа сучасного світу» (до 

Міжнародного дня толерантності). 

бібліотека №1 

відділ культури. 

38.  
16.11.2022 

Актуальний діалог: «Доброта з роками не старіє». 
бібліотека №2 

відділ культури. 

39.  

17.11.2022 Засідання виконавчого комітету. 14.00 год., 
мала зала засідань 

міськвиконкому. 

40.  

17.11.2022 З нагоди Дня студента відзначення студентів, які є 

активними волонтерами Шепетівського міського 

центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді. 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді. 

41.  
18.11.2022 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 

год., 
мала зала засідань 

виконавчого 

комітету ШМР, 

міський голова 

В.Бузиль. 

42.  
19.11.2022 

 

Година-роздум: «Від слави козаків до воїнів 

Майдану». 

бібліотека №2 

відділ культури. 

43.  
20.11.2022 

 

Патріотична бесіда «Слава не поляже, а про себе 

розкаже» (до Дня Гідності та Свободи). 

бібліотека для дітей 

відділ культури. 

44.  

20.11.2022 

 

Онлайн привітання до Дня сільського господарства 

від учасників художньої самодіяльності.  

будинок культури  

с. Пліщин 

відділ культури 

45.  

 

20.11.2022 

 

До Дня Гідності та Свободи тематичний вечір 

«Нескорені та вільні». 

17.00 год., 
будинок культури  

с. Плесна 

відділ культури. 

46.  
21.11.2022 

 

Відзначення Дня Гідності та Свободи. заклади освіти 

управління освіти. 

47.  
21.11.2022 

 

Тематичний захід, присвячений дню Гідності та 

Свободи. 

міський будинок 

культури 

відділ культури 

48.  
21.11.2022 

 

Інформаційна година «В серці маю Україну» (до Дня 

революції і гідності). 

бібліотека №1 

відділ культури. 

49.  
21.11.2022 

 

Година пам’яті «Від слави козаків до воїнів 

Майдану» до Дня Гідності та Свободи. 
15.00 год., 
бібліотека с.Пліщин 

відділ культури 

50.  
21.11.2022 

 

Онлайн привітання до Дня Гідності та Свободи. будинок культури  

с. Пліщин 

відділ культури 

51.  22.11.2022 Нарада з керівниками комунальних підприємств. 10.00 год.,  



мала зала засідань 

виконавчого 

комітету ШМР, 

заступник міського 

голови. 

52.  23.11.2022  Онлайн-акція: «Наші долоньки проти насильства». 
бібліотека №2 

відділ культури. 

53.  

23.11.2022 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. 

54.  24.11.2022 

Засідання чергової сесії Шепетівської міської ради 

VІІI скликання. 
10.00 год., 
велика зала засідань 

виконавчого 

комітету ШМР, 

міський голова 

В.Бузиль. 

55.  24.11.2022 

Рейд «Підліток» - обстеження умов проживання 

дітей з неблагополучних сімей. 

протягом дня  

сім’ї, які опинилися 

у складних 

життєвих 

обставинах 

служба у справах 

дітей. 

56.  25.11.2022 

Огляд літератури біля книжкової виставки «Великі 

твої жертви,Україно!» (до 90- х роковин з нагоди 

Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних 

репресій). 

бібліотека для дітей 

відділ культури. 

57.  25.11.2022 

Виставка учнівських робіт до Дня пам’яті жертв 

Голодомору «Голодний рік, як чорна птиця, над 

краєм змореним літав». 

мистецька школа 

Шепетівська дитяча 

художня школа  

відділ культури 

58.  25.11.2022 

Книжкова виставка та акція біля пам’ятного знака 

«Голодомор почути через мовчання» з нагоди Дня 

пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій. 

будинок культури  

с. Пліщин 

відділ культури 

59.  
25-26 

11.2022 

День пам’яті жертв Голодомору. заклади освіти 

управління освіти. 

60.  
25.11.-

10.12.2022 

Акція «16 днів проти насильства». заклади освіти 

управління освіти. 

61.  

25.11-

10.12. 

2022 

В рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства»: 

 - проведення інформаційно - просвітницької акції в 

навчальних закладах міста «Сім'я – простір без 

насильства»; 

 - засідання «Школи волонтерів». Лекційне заняття 

на тему: «Профілактика агресивної поведінки, що 

призводить до насильства»; 

 - висвітлення в засобах масової інформації щодо 

відповідальності за домашнє насильство. 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді. 



62.  
26.11.2022 

 

Виставка-реквієм «Стежини скорботи: голодомор в 

Україні» (до Дня пам’яті жертв Голодоморів). 

бібліотека №1 

відділ культури. 

63.  
26.11.2022 

 

Виставка-спомин: «Голодомор – чорна сповідь моєї 

країни». 

бібліотека №2 

відділ культури. 

64.  
26.11.2022 

 

Мітинг, присвячений дню пам’яті жертв 

Голодомору. 

пам'ятний знак 

жертв Голодомору 

відділ культури 

65.  
26.11.2022 

 

До дня пам’яті жертв Голодоморів, година пам’яті 

«Заморені голодом». 
16.00 год., 
будинок культури  

с. Плесна 

відділ культури. 

66.  29.11.2022 

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

виконавчого 

комітету ШМР, 

заступник міського 

голови. 

67.  30.11.2022 

Майстер- клас з графіки. мистецька школа 

Шепетівська дитяча 

художня школа  

відділ культури 

68.  30.11.2022 
Бібліографічний огляд «Мовчазні свідки історії» 

(огляд книг рідкісних видань). 

бібліотека №1 

відділ культури. 

69.  

30.11.2022 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. 
 

          

 

 

 

 


