
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Міський голова 

Віталій БУЗИЛЬ 

 

___________________ 

План заходів 

управлінь та відділів апарату 

Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету 

на січень 2023 року 

 

№ 

з/п 

Дата 

 

Заплановані заходи Час і місце 

проведення заходу 

1.  січень 

Засідання комісії з питань реалізації гарантованого 

права малозабезпечених сімей на призначення 

соціальної допомоги. 

кабінет заступника 

міського голови, 

управління праці 

та соціального 

захисту населення 

2.  січень 

Розповсюдження соціальної реклами  щодо протидії 

та профілактики домашнього насильства: «Стоп 

булінг», «Сім’я – простір без насильства», 

«ВІЛ/СНІД! Ти повинен це знати!»  

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді. 

3.  січень 

Розповсюдження пам’яток для батьків: «Обережно – 

вогонь!», «Правила безпечної поведінки з 

електроприладами» 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді. 

4.  січень 

Лекційне заняття в загальноосвітній школі – гімназії 

на тему: «Психологічна рівновага під час війни» 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді. 

5.  

січень Лекційне заняття в гімназії №6 на тему «Насильство. 

Як його уникнути» 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді. 

6.  

 

січень 

 

 

 

 

Благодійна акція «Допоможемо сім’ям в СЖО» Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді. 

7.  
січень Виставка - феєрія “Різдвяні історії з книжкової 

шафи” 

бібліотека для дітей, 

відділ культури 

8.  

січень Місячник ціннісного ставлення до культури та 

мистецтва 

 

Заклади загальної 

середньої освіти 

 

9.  

січень Освітній ХАБ Шепетівської МТГ в дії 

 

Центр професійного 

розвитку 

педагогічних 

працівників 



10.  01.01.2023 
Новорічне привітання та «солодкий стіл» для 

мешканців відділення 

11-00 год.  

відділення 

стаціонарного 

догляду для 

тимчасового 

проживання 

територіального 

центру  

11.  04.01.2023 Єдиний день з охорони праці Заклади освіти 

12.  

04.01.2023 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.  

05.01.2023 Ювілейна книжкова виставка «Майстер історичної 

 прози»(110 років від дня народження Натана 

Самійловича Рибака) 

бібліотека №1, 

відділ культури 

14.  05.01.2023 

 

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

заступник міського 

голови 

15.  

 

05.01.2023 

 

Засідання адміністративної комісії. 
14.00 год., 

мала зала засідань, 

керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету Н.Білас 

16.  
 

06.01.2023 

Ювілейна книжкова виставка – портрет «Моя душа,  

як арфа золота»(125 років від дня народження 

Володимира Миколайовича Сосюри (1898–1986) 

бібліотека №1, 

відділ культури 

17.  
 

06.01.2023 

 Ювілейна книжкова виставка – портрет «Як добре  

те, що смерті не боюсь я» (85 років від дня  

народження Василя Семеновича Стуса)  

бібліотека №1, 

відділ культури 

18.  
06.01.2023 Літературний портрет: «Витязь української поезії» 

(день народження В. Симоненко) 

бібліотека № 2, 

відділ культури 

19.  06.01.2023 

Благодійна акція для багатодітних сімей громади та 

ВПО з нагоди Різдвяних свят за участі благодійників 

 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту 

20.  07.01.2023 
Книжкова мандрівка «Одвічна ласка Божого Різдва» 

(до свята Різдво Христове) 

бібліотека №1, 

відділ культури 

21.  10.01.2023 

Виставка - історія «Петро Могила в духовній історії 

України»(до 426-річчя від дня народження Петра 

Могили) 

бібліотека №1, 

відділ культури 

22.  10.01.2023 

 

 

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 



25. 

 
11.01. 2023  

Етнографічна година "Щедрий вечір: традиції, як 

зустрічають Старий Новий рік в Україні" 

12-00 год. 

відділення денного 

перебування  

територіального 

центру  

 

26. 12.01.2023 

 

Засідання комісії з питань захисту прав дитини 

14.00 год.,  

мала зала засідань, 

служба у справах 

дітей 

27. 12.01.2023 

Засідання працівників центру: «Посилення 

спроможності соціальних працівників здійснювати 

психосоціальну підтримку ветеранів та їх сімей» 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді. 

29. 

 

12.01.2023 

 

Рейд «Підліток» - обстеження умов проживання 

дітей з неблагополучних сімей. 

впродовж дня  

сім’ї, які опинилися у 

складних життєвих 

обставинах, 

служба у справах 

дітей 

30. 

 

12.01.2023 

 

Засідання житлової комісії. 
09.00 год.,  
мала зала засідань, 

заступник міського 

голови 

31. 12.01.2023 

 

 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 

10.00 год.,  
мала зала засідань, 

заступник міського 

голови 

33. 
 

14.01.2023 

Онлайн подорож: «Письменник Життя і боротьби» 

(День народження Джека Лондона) 

бібліотека № 2 

відділ культури 

34. 18.01.2023  

Тематичні посиденьки: "Традиції Водохреща, як 

завершення зимових свят". 

  

  

12-00 год. 

відділення денного 

перебування  

територіального 

центру  

35. 19.01.2023 

 

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

заступник міського 

голови 

36. 

19.01.2023 Засідання виконавчого комітету. 14.00 год., 
сесійна зала, 

міська рада 

37. 
20.01.2023 Хронікально-документальна година: «Велич України 

– в її Соборності» 

бібліотека № 2, 

відділ культури 

38. 20.01.2023 

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 



39. 20.01.2023 

 

Прийом громадян. 

10.00 - 12.00 год., 

мала зала засідань, 

міський голова 

В.Бузиль 

40. 21.01.2023 

Виставка – вшанування «Пам’ятаймо кіборгів 

безсмертних!» (до Дня вшанування захисників 

Донецького аеропорту) 

бібліотека № 2, 

відділ культури 

41. 21.01.2023 

 

Відкритий чемпіонат КДЮСШ з футзалу серед дітей 

2013-2014 р.н. 

 

14.00 год. 

Спортивний зал 

«Колос» 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту 

42. 23.01.2023 
Книжкова виставка «Соборність Духу, Розуму і 

Серця» (до Дня Соборності та Свободи України.) 

бібліотека № 1 

відділ культури 

43. 23.01.2023 
Літературна стежина: «Володар країни Сонячного 

добра» (день народження В. Нестайка) 

бібліотека № 2 

відділ культури 

44. 

 

23.01.2023 

Виставка історичного портрету «Духовний символ 

України: Петро Могила» (до 425-річчя від дня 

народження) 

бібліотека для дітей, 

відділ культури 

45. 
23 - 

26.01.2023 

Турнір з шахів серед учнів загальноосвітніх шкіл 

міста 

 

14.00 год. 

Шаховий клуб 

«Дебют»  

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту 

46. 26.01.2023 

Відкритий Чемпіонат Шепетівської КДЮСШ з 

важкої атлетики 

 

13.00 год. 

Важкоатлетичний 

зал КДЮСШ 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту 

47. 26.01.2023 

 

 

Нарада з керівниками комунальних підприємств. 

10.00 год.,  
мала зала засідань, 

заступник міського 

голови 

48. 26.01.2023 

 

Рейд «Підліток» - обстеження умов проживання 

дітей з неблагополучних сімей. 

впродовж дня  

сім’ї, які опинилися у 

складних життєвих 

обставинах, 

служба у справах 

дітей 

49. 26.01.2023 

 

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 

50. 

 

26.01.2023 

 

Засідання чергової сесії Шепетівської міської ради 

VІІI скликання. 

10.00 год. 
сесійна зала, 

міський голова 

В.Бузиль 



51. 

 

27.01.2023 

Година історичної пам’яті: «Їх перший бій, останній 

бій» 

 

бібліотека № 2 

відділ культури 

52. 27.01.2023 
Година - спогад «Скорботна свічка пам’яті святої» 

(до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту) 

бібліотека № 1 

відділ культури 

53. 

 

29.01.2023 

 

Книжково - ілюстрована виставка: «Навіки молоді – 

герої Крут»( до Дня пам’яті героїв Крут). 

бібліотека № 1 

відділ культури 

54. 

 

 

29.01.2023 Змагання з лижних гонок серед юнаків та дівчат 

Стадіон 

«Локомотив» 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту 

 

 

 
 


