
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Міський голова 

Віталій БУЗИЛЬ 
 

___________________ 

План заходів 

управлінь та відділів апарату 

Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету 

на серпень 2022 року 

№ 

з/п 

Дата 

 

Заплановані заходи Час і місце 

проведення заходу 

1.  серпень 

Засідання комісії з питань реалізації гарантованого 

права малозабезпечених сімей на призначення 

соціальної допомоги. 

кабінет заступника 

міського голови, 

управління праці 

та соціального 

захисту населення. 

2.  серпень 

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.  серпень 
Соціальна акція «Допомогти так просто!» (соціальні 

пакети для сімей, що опинилися в cкладні життєві 

обставини). 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді. 

4.  серпень 
Проведення благодійної акції «Готуємо дітей до 

школи». 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді. 

5.  

серпень Здійснення оцінки потреб сімей та осіб, які 

знаходяться в cкладні життєві обставини. 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді. 

6.  

серпень Благодійна акція «Допоможемо сім’ям в cкладні 

життєві обставини». 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді. 

7.  02.08.2022 

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

міськвиконкому, 

заступник міського 

голови  

8.  03.08.2022 

Засідання молодіжної ради. 15.00 год., 
мала зала засідань 

міськвиконкому 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 



9.  04.08.2022 

Рейд «Підліток» - обстеження умов проживання 

дітей з неблагополучних сімей. 

протягом дня  

сім’ї, які опинилися 

у складних 

життєвих 

обставинах 

служба у справах 

дітей. 

10.  04.08.2022 
Читання просто неба «Книжка вийшла на 

прогулянку». 

дитячі майданчики 

міста 

відділ культури. 

11.  
04-18. 

08.2022 

Надання послуг соціальної адаптації для внутрішньо 

переміщених осіб. 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді. 

12.  

 

04.08.2022 

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. 

13.  09.08.2022 

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

міськвиконкому, 

заступник міського 

голови. 

14.  10.08.2022 

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

міськвиконкому 

служба у справах 

дітей. 

15.  11.08.2022 

Засідання житлової комісії. 10.00 год.,  
мала зала засідань 

міськвиконкому, 

заступник міського 

голови. 

16.  

 

11.08.2022 

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. 

17.  11.08.2022 

Інформаційна виставка «Читай, слухай, дізнавайся» 

(2022 рік – оголошено Роком збереження природи та 

живого миру в Україні). 

бібліотека для дітей 

відділ культури. 

18.  12.08.2022 

Відзначення Дня молоді. відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 

19.  12.08.2022 
«Нове покоління»-захід, присвячений Міжнародному 

Дню молоді. 

площа  

Т.Г. Шевченка 



відділ культури 

20.  14.08.2022 

Віртуальна книжкова виставка «Самітний геній 

Олесь Ульяненко» (до 60-річчя від дня народження 

українського письменника Олеся Станіславовича 

Ульяненка). 

бібліотека №1 

відділ культури. 

21.  16.08.2022 

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

міськвиконкому, 

заступник міського 

голови  

22.  
17.08.2022 

 

Засідання адміністративної комісії. мала зала засідань 

міськвиконкому, 

керуючий справами 

міськвиконкому 

Н.Білас. 

23.  

18.08.2022 Засідання виконавчого комітету. 14.00 год., 
мала зала засідань 

міськвиконкому. 

24.  18.08.2022 

Рейд «Підліток» - обстеження умов проживання 

дітей з неблагополучних сімей. 

протягом дня  

сім’ї, які опинилися 

у складних 

життєвих 

обставинах 

служба у справах 

дітей. 

25.  18.08.2022 

«Прийшов Спас-йде літечко від нас», - 

театралізоване дійство. 
11.30 год.,  
відділення денного 

перебування 

територіального 

центру  

управління праці 

та соціального 

захисту населення. 

26.  

 

18.08.2022 

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. 

27.  18.08.2022 
Книжкові перегляди на допомогу шкільній програмі 

«Читати – все на світі знати!». 

бібліотека для дітей 

відділ культури. 

28.  
19.08.2022 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 

год., 
мала зала засідань 

міськвиконкому, 

міський голова 

В.Бузиль. 

29.  19.08.2022 

Пізнавально розважальна програма для дітей 

«Прийшов Спас – літо пішло від нас». 

міський будинок 

культури 

відділ культури. 

30.  
22.08.2022 Виставка інформація «Синьо-жовтий символ 

України» (до Дня Державного Прапора). 

бібліотека для дітей 

відділ культури. 



31.  
22.08.2022 Фотозона: «Україна – це Я». бібліотека №2 

відділ культури. 

32.  23.08.2022 

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

міськвиконкому, 

заступник міського 

голови. 

33.  23.08.2022 

Книжкова інсталяція «Велична і свята наша вільна 

Україна!» (до Дня Незалежності України). 

площа біля міського 

будинку культури  

відділ культури. 

34.  23.08.2022 

Тематична година до Дня Державного прапора "Як 

давно в Україні з'явився синьо - жовтий прапор?". 
11.30 год.,  
відділення денного 

перебування 

територіального 

центру  

управління праці 

та соціального 

захисту населення. 

35.  23.08.2022 

Інформаційно - патріотична виставка «Під синьо – 

жовтим прапором свободи з’єднаємо великий наш 

народ» (до Дня Державного прапора України). 

бібліотека №1 

відділ культури. 

36.  23.08.2022 
Урок історії: «Крізь плин століть і гомін 

сьогодення». 

бібліотека №2 

відділ культури. 

37.  
23-24 

08.2022 

Виставка творчих робіт учнів та викладачів до Дня 

Незалежності України. 

міський будинок 

культури 

відділ культури. 

38.  
23-24 

08.2022 

Участь у заходах з нагоди відзначення Дня 

Незалежності України. 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді. 

39.  24.08.2022 

«Споконвічна рідна земля, Незалежна держава моя» 

урочисте зібрання та святковий концерт, 

присвячений Дню Незалежності України. 

міський будинок 

культури 

відділ культури. 

40.  24.08.2022 

Чемпіонат Шепетівської міської територіальної 

громади з баскетболу 3х3 з нагоди Дня Незалежності 

України. 

10.00 год., 
стадіон 

«Локомотив» 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 

41.  24.08.2022 

Інформаційно-патріотична виставка «Держави 

славна назва - Україна» (до Дня Незалежності 

України, згідно програми патріотичного виховання 

молоді). 

бібліотека №1 

відділ культури. 

42.  24.08.2022 

Урочисте зібрання мешканців відділення присвячене 

Дню Незалежності України та «солодкий стіл». 

 

12.00 год.,  
відділення 

стаціонарного 

догляду для 

постійного або 

тимчасового 

проживання 

управління праці 

та соціального 

захисту населення. 



43.  25.08.2022 

Засідання чергової сесії Шепетівської міської ради 

VІІI скликання. 
10.00 год., 
велика зала засідань 

міськвиконкому, 

міський голова 

В.Бузиль. 

44.  26.08.2022 

Засідання «Школи волонтерів». Лекційне заняття на 

тему: «Профілактика венеричних захворювань та 

ранньої вагітності». 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді. 

45.  
26.08.2022 Літературний подіум "Франко і його книги" (до дня 

народження Івана Франка). 

бібліотека для дітей 

відділ культури. 

46.  
27.08.2022 Творчий портрет одного автора: «Життя і творчість 

Юрія Яновського» (120 - років від дня народження). 

бібліотека №2 

відділ культури. 

47.  

27.08.2022 Віртуальна книжкова виставка «Народжений у 

степах, натхненний морем» (до 120 - річчя від дня 

народження українського письменника Юрія 

Івановича Яновського). 

бібліотека №1 

відділ культури. 

48.  29.08.2022 

Мітинг, присвячений Дню пам’яті захисників 

України, що загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України. 

Алея Слави Героям 

АТО 

відділ культури. 

49.  29.08.2022 

Книжкова виставка – вшанування «Лицарі волі» (до 

Дня пам’яті захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України). 

бібліотека №1 

відділ культури. 

50.  30.08.2022 

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

міськвиконкому, 

заступник міського 

голови. 

51.  30.08.2022 

Книжковий бібліомікс «Павло Глазовий – 

український поет, гуморист» (до 100 - річчя від дня 

народження Павла Глазового). 

бібліотека №1 

відділ культури. 

52.  30.08.2022 

Засідання педагогічної ради. Затвердження плану 

роботи школи та педагогічного навантаження на 

2022-2023 навчальний рік. 

дитячо художня 

школа 

відділ культури. 

53.  

 

31.08.2022 

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. 
 

          

 

 


