
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Міський голова 

Віталій БУЗИЛЬ 
 

___________________ 

План заходів 

управлінь та відділів апарату 

Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету 

на жовтень 2022 року 

 

№ 

з/п 

Дата 

 

Заплановані заходи Час і місце 

проведення заходу 

1.  жовтень 

Засідання комісії з питань реалізації гарантованого 
права малозабезпечених сімей на призначення 
соціальної допомоги. 

кабінет заступника 
міського голови, 
управління праці 

та соціального 

захисту населення. 

2.  жовтень 

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.  жовтень 

Діяльність Спеціалізованої служби первинного 
соціально-психологічного консультування осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статті та Мобільної бригади 
соціально – психологічної допомоги особам, які 
постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі. 

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

4.  

жовтень Благодійна акція «Допоможемо сім’ям в сімейних 
життєвих обставинах». 

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

5.  

жовтень Лекторій в ЗОШ №8 на тему: «Попередження 
булінгу» 

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

6.  
01.10.2022  Книжкова виставка: «Іван Багряний: стежки до 

пізнання творчості» (115 років від дня народ.) 
бібліотека №2 
відділ культури. 

7.  

01.10.2022 
До Міжнародного дня музики онлайн привітання 
«Планета барвистої музики». 

будинок культури  
с. Плесна 
відділ культури 

8.  

02.10.2022 

Турнір з шахів до Дня людей похилого віку. 

10.00 год., 
шаховий клуб 
«Дебют» 
відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 



9.  
02.10.2022 Бесіда - діалог «Тільки не мовчи» (до Міжнародного 

дня боротьби проти насилля). 
бібліотека №1 
відділ культури 

10.  
03.10.2022 Виставка-панорама «Літа на осінь повернули» до 

Міжнародного Дня людей похилого віку. 
бібліотека с. Плесна 
відділ культури 

11.  04.10.2022 

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

голови. 

12.  05.10.2022 

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

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

дітей. 

13.  06.10.2022 
День казки. День дошкільника. Літературне асорті 
«Казкарі – володарі дитячих душ» 

бібліотека для дітей 
відділ культури. 

14.  

07.10.2022 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.  09.10.2022 

Тематичний захід до Дня села Пліщин " Розквітай 
моє рідне село, в прекрасній моїй Україні". 

14.00 год., 
будинок культури  
с. Пліщин 
відділ культури. 

16.  09.10.2022 
Святкування до дня села «Рідне село – колиска мого 
дитинства». 

бібліотека с.Пліщин 
відділ культури 

17.  
10-16 

10.2022 
Онлайн флешмоб привітань до Дня Захисника 
України. 

Шепетівський 
міський будинок 
культури  

відділ культури. 

18.  11.10.2022 

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

голови. 

19.  

12.10.2022 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. 

20.  12.09.2022 
Засідання комісії з питань захисту прав дитини. 14.00 год.,  

мала зала засідань 
виконавчого 



комітету ШМР 
служба у справах 

дітей. 

21.  12.09.2022 

Методична доповідь на тему: «Життя та творчість 
Антоні Гауді». 

мистецька школа 
Шепетівська дитяча 
художня школа  
відділ культури 

22.  13.10.2022 

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

голови. 

23.  
13.10.2022 

Урок мужності: «Війни герої, уклін вам до землі». 
бібліотека №2 
відділ культури. 

24.  
13.10.2022 Зустріч з учасниками АТО «Хоробрі серця» до дня 

захисника та захисниці України та до дня 
українського козацтва. 

бібліотека с. Плесна 
відділ культури 

25.  

13.10.2022 
Чемпіонат міста Шепетівки зі стрільби з 
пневматичної зброї серед команд загальноосвітніх 
навчальних закладів з нагоди Дня захисника України 
та Дня українського козацтва 

13.00 год., 
НВК №1 
відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 

26.  
14.10.2022 Відзначення Дня українського козацтва, Дня 

захисників і захисниць України. 
заклади освіти 
управління освіти. 

27.  
14.10.2022 Історична онлайн-подорож: «Козацькій славі жити у 

віках». 
бібліотека №2 
відділ культури. 

28.  
14.10.2022 День інформації «Мужність і відвага крізь 

покоління» (до Дня козацтва, УПА, Дня Захисників і 
Захисниць України). 

бібліотека для дітей 
відділ культури. 

29.  

14.10.2022 
Урочистості з нагоди Дня Захисника України 
«Ангели, що нас бережуть». 

Шепетівський 
міський будинок 
культури  

відділ культури. 

30.  
14.10.2022 Патріотична година «Степ та воля – козача доля» до 

Дня захисників та захисниць України, Дня 
українського козацтва. 

бібліотека с.Пліщин 
відділ культури 

31.  

14.10.2022 
Тематичний захід «Де козак – там і слава» до Дня 
козацтва, УПА, Дня Захисників і Захисниць України. 

17.00 год., 
будинок культури  
с. Плесна 
відділ культури 

32.  

14.10.2022 Година патріотичного виховання «Біль, гордість і 
надія України» (До Дня захисника та захисниць 
України). 
Книжкова виставка «Ми сильні нашою любов’ю»(до 
530 - річчя українському козацтву (1942). 

бібліотека №1 
відділ культури 

33.  

15.10.2022 Відкритий урок на тему: «Урок узагальнення з теми 
«Моє місто», 4 клас, малюнок. 

 

мистецька школа 
Шепетівська дитяча 
художня школа  
відділ культури 

34.  

15.10.2022 Відкритий чемпіонат Шепетівської ДЮСШ з 
легкоатлетичного кросу пам’яті Олександра 
Давидчука 

12.00 год., 
парк культури та 
відпочинку 
відділ у справах 



сім'ї, молоді та 

спорту. 

35.  
17.10.2022 Міський етап Всеукраїнського конкурсу на 

написання «Війна за СВІЙ шлях». 
заклади освіти 
управління освіти. 

36.  18.10.2022 

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

голови. 

37.  

18.10.2022 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. 

38.  
18.10.2022 Година спілкування: «Життя – це ми, зумій його 

прожити». 
бібліотека с. Плесна 
відділ культури 

39.  18.10.2022 
Проведення заходів з відзначення Європейського дня 
боротьби з торгівлею людьми. 

заклади освіти 
управління освіти. 

40.  18.10.2022 

Участь у Всесвітній акції проти торгівлі людьми у 
рамках відзначення Європейського дня боротьби з 
торгівлею людьми. 

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

41.  19.10.2022 

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

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

дітей. 

42.  19.10.2022 
Година спілкування «Життя людини – найвища 
цінність». 

бібліотека с.Пліщин 
відділ культури 

43.  
20.10.2022 Засідання виконавчого комітету. 14.00 год., 

мала зала засідань 
міськвиконкому. 

44.  
20.10.2022 Історична довідка «Автор першої української 

Конституції» (з нагоди відзначення 350-річчя від дня 
народження гетьмана України Пилипа Орлика). 

бібліотека для дітей 
відділ культури. 

45.  
21.10.2022 

 

Прийом громадян. з 10.00 год. по 12.00 

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

В.Бузиль. 

46.  
21.10.2022 

 

Засідання «Школи волонтерів». Тренінг на тему: 
«Види конфліктів та причини їх виникнення» 

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



47.  
21.10.2022 

 

Інформаційна виставка «Гетьман у вигнанні і автор 
першої Конституції України» 350 років від дня 
народження Пилипа Орлика (1672-1742), гетьмана 
України. 

бібліотека №1 
відділ культури 

48.  
24.10.2022 

 
Виставка – досьє: «Жити завжди в світі розуміння» 
(до Дня Організації Об’єднаних Націй). 

бібліотека №1 
відділ культури 

49.  25.10.2022 

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

голови. 

50.  25.10.2022 

Участь в обласному конкурсі юних художників  
ім. Л. Мазур «Подільська палітра». 
 

мистецька школа 
Шепетівська дитяча 
художня школа  
відділ культури 

51.  25.10.2022 

Колегія управління освіти: 
1. Про організацію та результати проведення у 
Шепетівській міській ТГ національного 
мультипредметного тесту. 
2.Про виконання колективного договору між 
управлінням освіти Шепетівської міської ради і 
міським комітетом профспілки працівників освіти та 
затвердження нового колективного договору на 
2023-2025 роки. 
В порядку контролю 
3. Про стан роботи з охорони праці в закладах освіти 
Шепетівської МТГ у 2021 році (протокол 3/2 від 
12.11.2021). 
4. Про управлінську діяльність керівників закладів 
загальної середньої освіти щодо створення 
безпечних умов для учасників освітнього процесу 
(протокол 2/1 від 14.05.2021).  

09.00 год.,  
будинок освіти 
управління освіти. 

52.  
26.10.2022 

 

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

міськвиконкому 

Н.Білас. 

53.  

26.10.2022 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.  27.10.2022 

Засідання чергової сесії Шепетівської міської ради 
VІІI скликання. 

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

В.Бузиль. 



55.  27.10.2022 
Виставка – ретро «Що читали наші бабусі». бібліотека для дітей 

відділ культури. 

56.  28.10.2022 
Відзначення в навчальних закладах Дня визволення 
України від фашистських загарбників. 

заклади освіти 
управління освіти. 

57.  28.10.2022 
Відео-книга «Україна в полум’ї війни» (до Дня 
визволення України від фашистських загарбників). 

бібліотека №1 
відділ культури 

58.  29.10.2022 
Книжкова виставка: «Уроки мудрих книг». бібліотека №2 

відділ культури. 

59.  29.10.2022 

Розважальна шоу програма «Свекрушенько моя 
мила». 
 

15.00 год., 
будинок культури  
с. Пліщин 
відділ культури. 

60.  29.10.2022 

Чемпіонат міста Шепетівської міської громади з 
міні-футболу серед чоловічих команд. 

 

Спортивний 
майданчик 

комплексна дитячо-
юнацька спортивна 
школа 
відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту. 
 

          

 

 


