
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник міського голови 

 
______________ Галина БЕЗКОРОВАЙНА 
 
 

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 

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

5.  

Березень -  

 

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

6.  

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

7.  

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

8.  

березень Лекційне заняття в  НВК №1 на тему: «Торгівля 
людьми. Ризики воєнного часу» 

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

9.  

березень Лекційне заняття в  НВК ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназії  на 
тему: «Сучасна молодь – майбутнє України» 

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

10.  березень Місячник ціннісного ставлення до себе  Заклади освіти міста 



11.  01.03.2023 
Тематична віртуальна виставка-перегляд: 
«Всесвітній день нульової дискримінації» 

бібліотека № 2, 
відділ культури 

12.  01.02.2023  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.  02.02.2023 
 
 

 

15.  03.02.2023 Майстер клас по виготовленню виробів з паперу 

12.00 год. 
будинок культури 
с.Плесна, 
відділ культури 

16.  
07.03.2023 Книжкове рандеву (книжкова виставка): «Реальні 

історії Світлани Талан» 
бібліотека № 2, 
відділ культури 

17.  07.02.2023 

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 

18.  07.03.2023 Нарада з керівниками комунальних підприємств 

10.00 год.,  
мала зала засідань, 
заступник міського 

голови 

19.  08.02.2023  
бібліотека №1, 
відділ культури 

20.  08.02.2023 

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

впродовж дня  

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

дітей 

21.  09.03.2023 
Літературні перлини "Хто Шевченка прочитав, той багатий 

серцем став" (до дня народження Тараса Шевченка) 
бібліотека для дітей, 
відділ культури 

22.  09.02.2023 

 
Засідання житлової комісії. 

11.00 год.,  
мала зала засідань, 
заступник міського 

голови 

23.  09.02.2023 

 
Засідання комісії з питань захисту прав дитини 

14.00 год.,  
мала зала засідань, 
служба у справах 

дітей 

24.  10.03.2023 

 
Прийом громадян. 

10.00 - 12.00 год., 
мала зала засідань, 
міський голова 

В.Бузиль 

25.  10.02.2023 
Відкритий чемпіонат Шепетівської КДЮСШ з боксу 
 

14.00 год. 

КДЮСШ 
відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту 



26.  10.02.2023 
Благодійний тур-концерт гурту «Без обмежень»- 
«Вільні люди» 

будинок культури  
відділ культури 

 

27. 
 

11.02. 2023  
Виставка - вшанування «Пам’ятаємо твій подвиг, 
солдате » (До Дня визволення міста Шепетівки від 
німецько - фашистських загарбників)  

бібліотека №1, 
відділ культури  

28. 11.02.2023 
В пам’ятний день вигнання нацистських окупантів  з  
міста Шепетівка покладання до меморіалу «Вічний 
вогонь» 

будинок культури  
відділ культури 

29. 11.02.2023 
Відзначення річниці визволення 
 м. Шепетівки від нацистських загарбників 

парк культури та 
відпочинку 
відділ культури 

30.. 12.02.2023 
Книжкова виставка - інсталяція «ТОП10: найкращі 
романтичні книги» (до Дня Святого Валентина) 

бібліотека для дітей, 
відділ культури 

31. 

 
12.02.2023 

 
До Дня Святого Валентина вистава І. Тендентникова 
«Хто сміється – тому не минеться»  

16.00 год. 
Будинок культури 
с.Плесна, 
відділ культури 

32. 

13.02.2023 Книжково – ілюстративна виставка «Творець пісні, 
що стала символом нації» (до180 років від дня 
народження Миколи Андрійовича Вербицького-
Антіоха (1843–1909) 

бібліотека №1, 
відділ культури 

33. 
13.02.2023 До  Міжнародного дня дарування книг акція: 

«Даруйте книги з любов’ю» 
бібліотека с.Плесна 
відділ культури 

34. 14.02.2023 

 
Нарада з керівниками комунальних підприємств. 

10.00 год.,  
мала зала засідань, 
заступник міського 

голови 

35. 15.02.2023 

 
 
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 

36. 15.03.2023 

 
Засідання адміністративної комісії. 

14.00 год., 

мала зала засідань, 
керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету Н.Білас 

37. 15.02.2023 
Захід, присвячений дню вшанування учасників 
бойових дій на території інших держав. 

будинок культури  
відділ культури 

38. 15.02.2023 
Поличка героїчної пам’яті «Час і досі не загоїв рану - 
цей одвічний біль Афганістану» (до Дня вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав) 

бібліотека №1, 
відділ культури 

39. 16.03.2023 
Презентації книжкових виставок «Новинки літератури - 

2023», «Книги ювіляри – 2023», «Письменники – ювіляри 

2023" 

бібліотека для дітей, 
відділ культури 

40. 16.03.2023 
Засідання виконавчого комітету. 14.00 год., 

сесійна зала, 
міська рада 

41. 16.02.2023 
Дитяча філармонія. Лекція-концерт до 210-річчя з 
дня народження видатного українського 

16.00 год. 

музична школа, 



композитора та співака С.С.Гулака-Артемовського відділ культури 

42. 

 
17.02.2023 

Турнір зі стрільби з пневматичної зброї серед юнаків 
та дівчат в рамках Всеукраїнського фізкультурно-
оздоровчого заходу «KOZAK GAMES» 

14.00 год. 

професійний ліцей 

ШМЦФЗН 

« Спорт для всіх» 

43. 17.02.2023  
Виставка-реквієм «Сила нескорених» (до Дня Героїв 
Небесної Сотні) 

бібліотека для дітей, 
відділ культури 

44. 17.02.2023 
День спонтанного прояву доброти : Бесіда-тренінг 
"Доброта в наш час" 

11-00 год.  
відділення денного 
перебування  
територіального 
центру 

45. 

19.02.2023 Змагання з лижних гонок серед юнаків, дівчат, 
чоловіків та жінок з нагоди Дня Героїв Небесної 
Сотні 

12.00 год., 
стадіон «Локомотив» 
відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту, ШМЦФЗН 

« Спорт для всіх» 

46. 

 
19.02.2023 Тематичний вечір до Дня Героїв Небесної Сотні 

«Люди, що змінили хід історії» 

16.00 год. 
Будинок культури 
с.Плесна, 
відділ культури 

47. 20.02.2023 
Літературний вечір присвячений Дню Героїв  
Небесної Сотні 

будинок культури  
відділ культури 

48. 20.02.2023 

 
Відкритий чемпіонат Шепетівської КДЮСШ 
з вільної боротьби до Дня Героїв Небесної Сотні 

14.00 год. 

спортивний зал 
КДЮСШ 

відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту 

49. 21.03.2023 

 
Нарада з керівниками комунальних підприємств. 

10.00 год.,  
мала зала засідань, 
заступник міського 

голови 

50. 21.02.2023 
 бібліотека с.Плесна 

відділ культури 

51. 21.03.2023 
Мовно – патріотичний калейдоскоп « Серце нації 
б’ється у слові» (до Міжнародного дня рідної мови) 

бібліотека для дітей, 
відділ культури 

52. 22.02.2023 

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

впродовж дня  

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

дітей 

53. 23.03.2023 

Засідання чергової сесії Шепетівської міської ради 
VІІI скликання. 

10.00 год. 
сесійна зала, 
міський голова 

В.Бузиль 

54. 

 
 
23.03.2023 
-30.03.2023 

Всеукраїнський тиждень дитячого читання «Діти 
єднають Україну!» 

бібліотека для дітей, 
відділ культури 

55. 
23.03.2023 
-04.04.2023 

Онлайн - інформація: «Всеукраїнський тиждень 
бібліотека № 2 
відділ культури 



дитячого читання»   

56. 

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

В.Бузиль 

57. 24.02.2023 
Поетичний  пудинг «Вінок Лесиних  віршів» ( до  
дня народження  Лесі  Українки) 
 

бібліотека для дітей, 
відділ культури 

58. 24.02.2023 

 
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. 25.02.2023 
Книжково-ілюстративна виставка: «Слово, що із 
серця проросло» 

 

60.  
Тематична книжкова виставка «Співоча душа 
України» (до дня народження Лесі Українки, 
української поетеси) 

бібліотека №1, 
відділ культури 

 28.03.2023 

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

голови 
 

 


