
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Міський голова 

Віталій БУЗИЛЬ 
 

___________________ 

План заходів 

управлінь та відділів апарату 

Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету 

на вересень 2022 року 

 

№ 

з/п 

Дата 

 

Заплановані заходи Час і місце 

проведення заходу 

1.  вересень 

Засідання комісії з питань реалізації гарантованого 

права малозабезпечених сімей на призначення 

соціальної допомоги. 

кабінет заступника 

міського голови, 

управління праці 

та соціального 

захисту населення. 

2.  вересень 

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.  вересень 

Укладання угод про співпрацю з навчальними 

закладами щодо проведення інформаційно - 

просвітницьких заходів з метою профілактики 

негативних явищ у дитячому середовищі на 2021 – 

2022 роки. 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді. 

4.  

вересень Благодійна акція «Допоможемо сім’ям в сімейних 

життєвих обставинах». 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді. 

5.  
01.09.2022 Свято Дня знань. заклади освіти 

управління освіти. 

6.  
01.09.2022 День знань 1 урок 3 класу проведуть у сільській 

бібліотеці. 

бібліотека с. Плесна 

відділ культури. 

7.  

01.09.2022 День знань «Дзвоник знов до школи кличе»  (до Дня 

знань). 

Виставка творчості одного письменника (до 100-

річчя від дня народження Миколи Магери). 

бібліотека для дітей 

відділ культури. 

8.  
01.09.2022 Книжкова виставка- вітання «Знання – це сила, сила 

– це знання» (до Всеукраїнського Дня знань). 

бібліотека №1 

відділ культури. 

9.  

02.09.2022 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. 

10.  
02.09.2022 Бібліомандри: «Уроки мудрих книг». бібліотека №2 

відділ культури. 



11.  
05-10. 

09.2022 

Інформаційний тиждень правових знань «Правові 

знання кожному». 

бібліотека №1 

відділ культури. 

12.  
05-10. 

09.2022 
Експромт-конкурс: «Книги з присмаком осені». бібліотека №2 

відділ культури. 

13.  

05-14. 

09.2022 
Декада відкритих днів у закладах позашкільної 

освіти. 

заклади 

позашкільної освіти  

управління освіти. 

14.  06.09.2022 

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

міськвиконкому, 

заступник міського 

голови. 

15.  08.09.2022 

Засідання житлової комісії. 10.00 год.,  
мала зала засідань 

міськвиконкому, 

заступник міського 

голови. 

16.  

08.09.2022 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.  08.09.2022 

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

міськвиконкому 

служба у справах 

дітей. 

18.  
08.09.2022 Відзначення Міжнародного дня грамотності. заклади освіти 

управління освіти. 

19.  

08.09.2022 Історичний екскурс «Той великий славний князь» 

(до 995-річчя від дня народження Святослава 

Ярославича, князя сина Ярослава Мудрого). 

бібліотека для дітей 

відділ культури. 

20.  

09.09.2022 Чемпіонат міста з настільного тенісу  з нагоди Дня 

фізичної культури і спорту. 
10.00 год., 
спортзал 

«Локомотив» 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 

21.  09.09.2022 

Майстер-клас до Дня краси для жителів с.Пліщин по 

візажу та манікюру. 
12.00 год., 
Будинок культури  

с. Пліщин 

відділ культури. 

22.  09.09.2022 

Урочистості з нагоди Дня фізичної культури і спорту 

(за окремим планом). 
14.00 год., 
велика сесійна зала 

Шепетівської 

міської ради 

 відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 

23.  10.09.2022 
Відкритий турнір з волейболу серед молодіжних 

команд присвячений Дню фізичної культури і 
10.00 год., 
спортзал 



спорту. «Локомотив» 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 

24.  10.09.2022 
«Здоровим бути модно» захід до фізичної культури і 

спорту». 

міський будинок 

культури 

відділ культури. 

25.  11.09.2022 
Фізкультурно-оздоровчий захід «Велодень» з нагоди 

Дня фізичної культури і спорту. 

10.00 год., 
площа  

Т.Г. Шевченка 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 

26.  12.09.2022 
Книжково – ілюстративна виставка «Книги ювіляри 

2022» (в підтримку та просування читання). 

бібліотека №1 

відділ культури. 

27.  12.09.2022 
Відзначення Дня фізичної культури і спорту. заклади освіти 

управління освіти. 

28.  13.09.2022 

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

міськвиконкому, 

заступник міського 

голови. 

29.  14.09.2022 

Надання послуг соціальної адаптації для вимушених 

переселенців. 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді. 

30.  15.09.2022 

Рейд «Підліток» - обстеження умов проживання 

дітей з неблагополучних сімей. 

протягом дня  

сім’ї, які опинилися 

у складних 

життєвих 

обставинах 

служба у справах 

дітей. 

31.  

15.09.2022 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. 

32.  

15-16. 

09.2022 

Турнір з шахів серед молоді в рамках соціального 

проекту «Активні парки – локації здорової України». 
10.00 год., 
шаховий клуб 

«Дебют»  

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 

33.  

15.09.2022 Засідання виконавчого комітету. 14.00 год., 
мала зала засідань 

міськвиконкому. 

34.  

15.09.2022 Міський етап фотоконкурсу «Моя Україна». 14.00 год., 
центр дитячої 

юнацької творчості 



управління освіти. 

35.  15.09.2022 
Віртуальна виставка: «З днем Народження Google» 

(до дня створення). 

бібліотека №2 

відділ культури. 

36.  
16.09.2022 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 

год., 
мала зала засідань 

міськвиконкому, 

міський голова 

В.Бузиль. 

37.  18.09.2022 

День села. Концертна програма «Село моє, душі 

криниця». 
14.30 год., 
Будинок культури  

с. Плесна 

відділ культури. 

38.  19.09.2022 
Святкування до дня села «Моє село всього 

пережило…». 

Бібліотека с. Плесна 

відділ культури. 

39.  19.09.2022 
Відзначення в навчальних закладах Всенародного 

дня батька. 

заклади освіти 

управління освіти. 

40.  20.09.2022 

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

міськвиконкому, 

заступник міського 

голови. 

41.  
21.09.2022 

 

Захід для дітей, присвячений Міжнародному Дню 

миру. 

міський будинок 

культури  

(велика зала) 

відділ культури. 

42.  
21.09.2022 

 

Засідання адміністративної комісії. мала зала засідань 

міськвиконкому, 

керуючий справами 

міськвиконкому 

Н.Білас. 

43.  
21.09.2022 День інформації: «Будь гідним скрізь і всюди, щоб 

нести радість людям» (День миру). 

бібліотека №2 

відділ культури. 

44.  
21.09.2022 Відзначення Міжнародного дня миру. заклади освіти 

управління освіти. 

45.  22.09.2022 

Засідання чергової сесії Шепетівської міської ради 

VІІI скликання. 
10.00 год., 
велика зала засідань 

міськвиконкому, 

міський голова 

В.Бузиль. 

46.  

22.09.2022 Тиждень популяризації бібліотек «Бібліотека - світ 

книжковий, загадковий» (до Всеукраїнського дня 

бібліотек). 

Бібліотека с. Плесна 

відділ культури 

47.  
22.09.2022 Бесіда-порада «Професій різних є чимало, сповна їх 

вистачить на всіх». 

бібліотека для дітей 

відділ культури. 

48.  
22.09.2022 Відзначення Дня партизанської слави. заклади освіти 

управління освіти. 

49.  
22.09.2022 Книжкова виставка – спомин «Стежками 

партизанської слави» (до Дня партизанської слави). 

бібліотека №1 

відділ культури. 

50.  

23.09.2022 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. 

51.  

23.09.2022 Відзначення Дня дошкілля. Заклади дошкільної 

освіти 

управління освіти. 

52.  

23.09.2022 Засідання «Школи волонтерів». Лекційне заняття на 

тему: «Яскраве життя без алкоголізму». 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді. 

53.  
26-30. 

09.2022 

Відзначення Днів Європейської спадщини. заклади загальної 

середньої, 

позашкільної освіти  

управління освіти. 

54.  27.09.2022 

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

міськвиконкому, 

заступник міського 

голови. 

55.  27.09.2022 

Відзначення Дня туризму. заклади загальної 

середньої, 

позашкільної освіти  

управління освіти. 

56.  

28.09.2022 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. 

57.  
28.09.2022 Виставка-реквієм «Бабин Яр: без права на забуття» 

(до Дня пам’яті трагедії бабиного Яру). 

бібліотека для дітей 

відділ культури. 

58.  29.09.2022 

Рейд «Підліток» - обстеження умов проживання 

дітей з неблагополучних сімей. 

протягом дня  

сім’ї, які опинилися 

у складних 

життєвих 

обставинах 

служба у справах 

дітей. 

59.  29.09.2022 

Проведення до Всеукраїнського Дня бібліотек: 

- екскурсії до бібліотеки «Бібліотека відкриває 

таємниці»; 

 - виставка - фотоекспозиція «Бібліотека: будні і 

свята»; 

 - бібліотечний уїк-енд «Бібліотека – місце ідей». 

бібліотека для дітей 

відділ культури. 

60.  29.09.2022 
День відкритих дверей: «Бібліотека - світ нових 

можливостей». 

бібліотека №2 

відділ культури. 

61.  29.09.2022 
Книжкова виставка-реквієм «Жалобна книга» 

Бабиного яру» (до дня трагедії у Бабиному Яру). 

бібліотека №1 

відділ культури. 

62.  29.09.2022 
До Дня пам’яті трагедії Бабиного Яру. Година 

пам’яті «Без права на існування». 
19.00 год., 
будинок культури  



с. Плесна 

відділ культури. 

63.  30.09.2022 
Виставка піар-акція «Дегустація книжкових 

новинок» (до Всеукраїнського дня бібліотек). 

бібліотека №1 

відділ культури. 

64.  30.09.2022 

Відзначення Всеукраїнського дня бібліотек. заклади загальної 

середньої освіти 

управління освіти. 
 

          

 

 


