
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Міський голова 

 

______________ Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

План заходів 

управлінь та відділів апарату 

Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету 

на березень 2023 року 

 

№ 

з/п 

Дата 

 

Заплановані заходи Час і місце 

проведення заходу 

1.  березень 

Засідання комісії з питань реалізації гарантованого 

права малозабезпечених сімей на призначення 

соціальної допомоги. 

кабінет заступника 

міського голови, 

управління праці та 

соціального захисту 

населення 

2.  березень Регіональна акція "Березень. Читають всі!" 
бібліотека для дітей, 

відділ культури 

3.  березень 
Обласний марафон Хмельниччина читає Шевченка бібліотека для дітей, 

відділ культури 

4.  березень 

Розповсюдження пам’яток для батьків: «Обережно – 

вогонь!», «Правила безпечної поведінки з 

електроприладами»,«Обережно! Вибухонебезпечні 

предмети» 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

5.  

березень Лекційне заняття в загальноосвітній школі – гімназії 

на тему: «Психологічна рівновага під час війни» 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

6.  

березень Лекційне заняття в ЗОШ  № 1на тему «Виїзд за 

кордон – порятунок чи пастка» 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

7.  

березень Лекційне заняття в гімназії №4 на тему 

«Неформальні об’єднання молоді» 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

8.  

березень Лекційне заняття в професійному ліцеї  на тему 

«Соціальні аспекти скоєння злочинів 

неповнолітніми» 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

9.  

березень Лекційне заняття в  НВКЗОШ І-ІІІ ст.-гімназії  на 

тему: «Сучасна молодь – майбутнє України» 

Шепетівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді. 

10.  01.03.2023 
Тематична віртуальна виставка-перегляд: 

«Всесвітній день нульової дискримінації» 

бібліотека № 2, 

відділ культури 



11.  01.03.2023 

Міжвідомча нарада за участі працівників РУП, 

МЦССДСДМ, закладів охорони здоров’я та освіти з 

питань запобігання домашньому насильству та 

індивідуальної роботи в сім’ях  в яких здійснено таке 

насильство 

14.00 год. 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту 

12.  
01-

10.03.2023 
Проведення Шевченківських днів Заклади освіти міста 

13.  02.03.2023 

Святковий променад «У вірші, у казці не просто 

слова…»(до 120-річчя від дня народження дитячої 

письменниці Наталії Забіли) 

бібліотека для дітей, 

відділ культури 

14.  02.03.2023 
Тематичний захід "Зустріч весни". Виготовлення 

об’ємних паперових квітів. 

11-00 год.  

відділення денного 

перебування  

територіального 

центру 

 

15.  02.03.2023 

Урочистий захід,присвячений 150 річчю утворення 

локомотивного депо станції Шепетівка. 

локомотивне депо 

станції Шепетівка  

відділ культури 

16.  03.03.2023 

 

 

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 

17.  03.03.2023 

«Вічне Тарасове слово» - традиційний конкурс 

читців, в рамках фестивалю ««Ти в моєму серці, 

Україно, думою Шевченка гомониш», присвячений 

209- річниці з дня народження Т.Г.Шевченка 

Міський будинок 

культури  

відділ культури 

18.  04.03.2023 

 

Відкритий чемпіонат Шепетівської КДЮСШ з 

футзалу серед юнаків 2011-2012 р.н. 

14.00 год. 

спортивний зал 

"Колос" 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту 

19.  06.03.2023 

Концерт авторської музики викладача відділу 

струнно - смичкових інструментів Вадима 

Свінціцького, присвячений Шевченківським дням 

МШ "Шепетівська 

музична школа" 

відділ культури 

20.  
06.03.2023 Міський етап обласного збору юних натуралістів Заклади освіти міста 

21.  
07.03.2023 Книжкове рандеву (книжкова виставка): «Реальні 

історії Світлани Талан» 

бібліотека № 2, 

відділ культури 

22.  07.03.2023 Нарада з керівниками комунальних підприємств 

10.00 год.,  
мала зала засідань, 

заступник міського 

голови 

23.  07.03.2023 
Відкритий чемпіонат Шепетівської КДЮСШ з 

боротьби вільної серед юнаків 

14.00 год. 

спортивний зал 

КДЮСШ 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту 



24.  07.03.2023 
Концерт учнів відділу народних інструментів до дня 

народження Т.Г.Шевченка 

МШ "Шепетівська 

музична школа" 

відділ культури 

25.  07.03.2023 
Концерт дитячої філармонії до дня народження 

Т.Г.Шевченка  

МШ "Шепетівська 

музична школа" 

відділ культури 

26.  
08-

09.03.2023 

Свято до Дня вшанування Великого Кобзаря 

«Слова Великого Кобзаря!» 

Парк культури та 

відпочинку 

відділ культури 

27.  09.03.2023 

 

Рейд «Підліток» - обстеження умов проживання 

дітей з неблагополучних сімей. 

впродовж дня  

сім’ї, які опинилися у 

складних життєвих 

обставинах, 

служба у справах 

дітей 

28.  09.03.2023 

Літературні перлини "Хто Шевченка прочитав, той 

багатий серцем став" (до дня народження Тараса 

Шевченка) 

бібліотека для дітей, 

відділ культури 

29.  09.03.2023 

 

 

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 

30.  09.03.2023 

 

 

Літературна сторінка. Читаємо твори Т.Г.Шевченка 

11-00 год.  

відділення денного 

перебування  

територіального 

центру 

31.  09.03.2023 

 

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

служба у справах 

дітей 

32.  09.03.2023 

«Ти в моєму серці ,Україно, думою Шевченка 

гомониш», традиційний фестиваль , присвячений 

209- річниці з дня народження Т.Г.Шевченка  

міський будинок 

культури  

відділ культури 

33.  09.03.2023 

Театралізований вечір «І лине над землею 

Шевченкове слово» присвячений дню народження 

Т.Г.Шевченка 

18.00 год. 

Будинок культури 

с.Плесна, 

відділ культури 

34.  10.03.2023 

 

Прийом громадян. 
10.00 - 12.00 год., 
мала зала засідань, 

міський голова 

В.Бузиль 

35.  10.03.2023 

 

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

заступник міського 

голови 

34. 14.03.2023 

 

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

заступник міського 

голови 



35. 14.03.2023 

Засідання координаційної ради з питань 

національно-патріотичного виховання 
14.00 год. 

мала зала 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту 

36. 14.03.2023 

Благодійний захід, присвячений Дню українського 

добровольця 

міський будинок 

культури  

відділ культури 

37. 15.03.2023 

 

 

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 

38. 15.03.2023 

 

Засідання адміністративної комісії. 
14.00 год., 

мала зала засідань, 

керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету Н.Білас 

39. 15.03.2023 
Міський етап виставки «Наш пошук і творчість тобі, 

Україно!»  

ЦНТТУМ 

Управління освіти 

40. 16.03.2023 

Презентації книжкових виставок «Новинки 

літератури - 2023», «Книги ювіляри – 2023», 

«Письменники – ювіляри 2023" 

бібліотека для дітей, 

відділ культури 

41, 16.03.2023 

 

Засідання виконавчого комітету. 
14.00 год., 
сесійна зала, 

міська рада 

42. 
17.03.2023 Міський етап обласного конкурсу «Подільська 

писанка» 

Заклади освіти міста 

43. 20.03.2023 

Міський етап конкурсу-захисту науково-

дослідницьких проєктів здобувачів освіти 6-8 класів 

«Перший крок у науку» 

Будинок освіти 

Управління освіти 

44. 21.03.2023 

 

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

заступник міського 

голови 

45. 21.03.2023 

«Жменька доброти» захід присвячений Всесвітньому 

дню людей із синдромом Дауна 

міський будинок 

культури  

відділ культури 

46. 21.03.2023 
Мовно – патріотичний калейдоскоп « Серце нації 

б’ється у слові» (до Міжнародного дня рідної мови) 

бібліотека для дітей, 

відділ культури 

47. 
23-

24.03.2023 

Відкритий чемпіонат Шепетівської КДЮСШ з боксу 

серед юнаків 

спортивний зал 

КДЮСШ 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту 

48. 23.03.2023 

Засідання чергової сесії Шепетівської міської ради 

VІІI скликання. 
10.00 год. 
сесійна зала, 

міський голова 

В.Бузиль 

49. 23.03.2023 Проведення моніторингу цін на основні продовольчі 10.00 год., 



товари на ринках та в торгівельних закладах міста ринки та торгівельні 

заклади міста, 

управління 

економіки, 

підприємництва та 

підтримки 

інвестицій 

50. 
23.03.2023 

-30.03.2023 

Всеукраїнський тиждень дитячого читання «Діти 

єднають Україну!» 

бібліотека для дітей, 

відділ культури 

51. 
23.03.2023 

-04.04.2023 

Онлайн - інформація: «Всеукраїнський тиждень 

дитячого читання»   

бібліотека № 2 

відділ культури 

52. 

24.03.2023 Прийом громадян. 10.00 - 12.00 год., 
мала зала засідань, 

міський голова 

В.Бузиль 

53. 24.03.2023 

 

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 

54. 
25-

26.03.2023 

Відкритий чемпіонат Шепетівської міської 

територіальної громади з міні футболу серед 

чоловічих команд 

12.00 год. 
спортивний 

майданчик з 

штучним покриттям 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту, ШМЦФЗН 

« Спорт для всіх» 

55. 27.03.2023 

До Міжнародного дня театру «Театральна зустріч», 

«Театр – життя, актори в ньому люди…» 

 

13.00 год. 

Будинок культури 

с.Плесна, 

відділ культури 

56. 28.03.2023 

 

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

заступник міського 

голови 

57. 28.03.2023 

 

 

Міський фестиваль «Тато, мама, я – спортивна сім’я» 

10.00 год. 
спортивний зал 

НВК№1 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту, ШМЦФЗН 

« Спорт для всіх» 

58. 30.03.2023 

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 



59. 30.03.2023 

Відкритий чемпіонат Шепетівської КДЮСШ з 

баскетболу серед юнаків присвячений пам’яті воїна-

інтернаціоналіста старшого лейтенанта 

В.М.Длужневського 

10.00 год. 
спортивний зал 

НВК№1 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту, ШМЦФЗН 

« Спорт для всіх» 

60. 31.03.2023 

Рейд «Підліток» - обстеження умов проживання 

дітей з неблагополучних сімей. 
впродовж дня  

сім’ї, які опинилися у 

складних життєвих 

обставинах, 

служба у справах 

дітей 
 

 


