ПЛАН
організаційних заходів, які відбудуться у міській раді та в м. Вінниці
у вересні 2020 року
Дата
ЗАХОДИ
проведення
 Апаратна нарада міського голови з секретарем міської ради,
заступниками міського голови, в.о. керуючого справами
виконкому, керівниками виконавчих органів міської ради,
відділів апарату міської ради та її виконкому (в режимі on-line)
07,14,21,28
 Нарада керівників виконавчих органів та відділів апарату міської
ради з працівниками
 Засідання постійної комісії міської ради з питань охорони
здоров’я та соціального захисту населення
 Оперативна нарада директора департаменту освіти міської ради з
14.09
директорами шкіл
 Засідання постійної комісії міської ради з питань промисловості,
підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг
 Засідання постійної комісії міської ради з питань освіти,
01,08,15,22,29
культури, молоді, фізкультури і спорту
 Засідання міжвідомчої комісії з питань перепланування квартир
(при наявності заяв)
 Засідання комісії з питань захисту прав дитини
01,15,22
(в режимі on-line)
 Засідання постійної комісії міської ради з питань законності,
депутатської діяльності і етики
 Засідання постійної комісії міської ради з питань житлово02.09,16,23,30
комунального господарства та комунальної власності
 Нарада з головами та секретарями квартальних комітетів та
комітетів мікрорайонів
 Чергове засідання виконавчого комітету міської ради
(в режимі on-line)
03,10,17,24
 Засідання постійної комісії міської ради з питань містобудування,
будівництва, земельних відносин та охорони природи
 Особистий прийом громадян міським головою (відповідно до
рішення міськвиконкому від 24.10.2019 №2690)
17.09
 Оперативна нарада директора департаменту освіти міської ради з
завідуючими ДНЗ
 Засідання постійної комісії міської ради з питань планування,
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
04,11,18,25
 Нарада міського голови з секретарем міської ради, заступниками
міського голови, в.о. керуючого справами виконкому
Дата
 55-а сесія міської ради 7 скликання
уточняється

01-30.09
01-30.09
01-30.09
01-30.09
01-25.09

01-30.09
01-30.09
07-13.09
14-30.09
21-30.08
24.09
28.09-30.09
01- 22.09

01.09
06.09, 20.09,
27.09
вересень
01.09
01.09
03.09.2020
04.09, 11.09,
18.09
05,06.09
05.09
06.09
08.09
08.09

Заходи освіти
Міський етап Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок»
Конкурс освітніх проектів
Місячник з попередження ДТП “Увага – діти на дорозі” в закладах
загальної середньої освіти
Комплектація керівних педагогічних кадрів в закладах освіти міста на
основі проведення конкурсу
Участь учнів 9-10 класів у проведені І та ІІ турів конкурсу за Програмою «Акт на підтримку свободи - Програма обміну майбутніх лідерів»
(FLEX)
Підготовка інформації до збірки узагальненого досвіду роботи Вінницької міського палацу дітей та юнацтва
Розробка Програми розвитку освіти на 2021-2023 роки
Участь у заходах до Дня міста
Організація проведення І туру конкурсу «Вихователь року»
Міська спартакіада школярів
Урочистості до Всеукраїнського Дня дошкілля
Узагальнення матеріалів соціального паспорту ЗДО та ЗЗСО
Заходи культури
Виставка переможців відкритого загальношкільного конкурсу візуального мистецтва
«Мандруючи Європою»
Відео-концерт до Дня знань від вихованців творчих колективів МПМ
Музичні зустрічі «Музичні посиденьки» спільно з родинами ВПО
Літературна година до дня народження М. М. Коцюбинського «Літературні обрії Михайла Коцюбинського»
Книжково-ілюстративна виставка «Ключі знань» до Дня знань
Виставка калейдоскоп до дня знань «Знання – це скарб, а книга –
ключ до нього»
Лекція професорки
Т. Кароєвої про ідентичність вінничан
Реалізація проекту «Happy library». Майстер-клас з рукоділля та творче дозвілля для вихованців ГО «Паросток» спільно з ГО «Спільна
справа»
Екскурсія «Дзвін часу»
Відео-версія концерту та відкритий «Рок-урок» до Дня знань. Трансляція телеканал «ВІТА»
Розважальна програма для дітей «Країна Мульти-Пульти»
Інтерактивна виставка-трансформер до Міжнародного дня грамотності «Бути грамотним – це круто»
Презентація книги М. Пащенка «Легенди Вінниці»

09.09
09.09
10.09
10.09
10.09
11-13.09
12.09
12.09
12,13.09.2020
12.09

12.09
13.09
15.09
15-30.09
15.09, 22.09,
29.09
19,20.09
19.09
20.09
20.09
22.09
24.09
26,27.09
26,27.09
28.09

Книжкова виставка-літературний календар «Ювіляри 2020 року». >віляри вересня.
Тематична виставка до Міжнародного дня писемності «Мов джерельна вода, рідна мова моя»
Виставка творчих робіт учнів художнього відділу ВДМШ №2 «Вінниця-моє місто»
Виставка-портрет «Корифей української прози» .Дні Михайла Коцюбинського у Вінниці
Замостянські зустрічі «Біжать світи музичною рікою»
Відкритий загальношкільний конкурсу візуального мистецтва «Вінниця – місто щасливих дітей» в рамках святкування Дня міста
Віртуальна екскурсія «Вінниця – місто фонтанів»
Загальноміський конкурс юних художників (учнів мистецьких шкіл)
«Малюємо старовинну Вінницю»
Екскурсія підземеллями монастиря капуцинів
До Дня українського кіно та дня міста:
Творча зустріч з виконавицею головної ролі у фільмі «Тіні забутих
предків» Кадочниковою Ларисою Валентинівною та демонстрування
фільму.
Краєзнавчий екскурс «Вулиці міста розповідають…»
Виставка-спогад до Дня українського кіно «Про тих, що не гаснуть»
Культурно-мистецький проєкт «Ре:візія»
Виставка творчих робіт викладачів та учнів закладу «ВДХШ»
«Ілюстрація – мальована історія»
Цикл літературних годин-портретів «Життя стривожений акорд» до
50-річчя створення Вінницької обласної організації Спілки письменників України
Велосипедна екскурсія середмістям
Розважальна програма «Сабарів святкує» до дня народження мікрорайону Сабарів;
Літературна мандрівка до 50-річчя від дня народження «Мольфарка
слова» Дара Корній»
Прем’єра книг «Сильна жінка української літератури» до 60-річчя від
дня народження Оксани Забужко
Виставка історичної книги «Нескорені: партизанський подвиг на теренах України» до Дня партизанської слави
Виставка учнів ВДШМ «Квітни, Віннице моя»
Екскурсія «Вінниця – місто муралів»
Фестиваль «Vinnytsia Jazz Fest»
Година пам’яті «Бабин Яр: без права на забуття».

29.09

29.09
30.09
вересень
вересень
01- 22.09

01.09
15.09
17.09
17.09
16.09
16.09

24.09
28-30.09
29.09
29.09
30.09
30.09

11.09
11.09

11.09

11.09

Театралізоване мистецьке свято «Мандрівка творами Івана КарпенкаКарого» до 175-річниці від дня народження українського письменника
та драматурга.
Кінозал в бібліотеці до 175-річчя від дня народження І. КарпенкаКарого «Автор безсмертних комедій»
До Дня вчителя інтелектуальний турнір «Що? Де? Коли?»
Виставка книг вінницьких авторів «Літературне намисто»
Реалізація мистецького проєкту мурал-арту «Vin Art City»
Виставка переможців відкритого загальношкільного конкурсу візуального мистецтва
«Мандруючи Європою»
до 156-ї річниці від дня народження М. Коцюбинського
Онлайн екскурс «Камінь Коцюбинського».
Літературна година «Співець прекрасного і вічного»
З нагоди відзначення 156-ої річниці з дня народження Михайла Коцюбинського реалізація онлайн-проєкту «Подарунок на іменини».
День інформації «Український філософ серця»
Виставка літератури «Подільськими стежками Коцюбинського»
Літературна година до дня народження М. М. Коцюбинського «Літературні обрії Михайла Коцюбинського»
до Всеукраїнського дня бібліотек
Книжкова виставка «Свято хранителів мудрості…»
День відкритих дверей «Я люблю свою бібліотеку»
Фото-мандрівка «У тиші храму, де живуть слова»
Бібліо-паті «Дитинство – країна книжкових забав і розваг»
День відкритих дверей «Бібліотека – центр інформації, спілкування і
дозвілля»
Бібліотечний уїк-енд до Всеукраїнського дня бібліотек «Цей дивосвіт– бібліотека»
День Міста «Вінниця-2020» День міста в твоєму районі
Церемонія нагородження ХІIІ-ий МіжНародний ВІННИЦіЯнський
кінофестиваль
Мистецький проєкт «SunFlower City»
Концертна програма колективів ВДПУ, виставки, майстер-класи, фудкорт
Мистецький проєкт «City Club». Концертна програма оркестру «ВінБенд» та творчих колективів, виставки, фотоінсталяції, майстер-класи,
фуд-корт та дитяче містечко
Мистецький проєкт «Creative City» Концертна програма, майстер-клас
з латиноамериканських танців від «Salsa Mafia», проєкт «Кінодво-

12.09
12.09

12.09
12.09

12.09
12.09

12.09

12.09
12.09

12.09
12.09

12.09

11-13.09
11-13.09
01.09-30.09

рик», фуд-корт та містечко дитячих розваг
Церемонія покладання квітів учасників ІІ-го Всеукраїнського фестивалю військових оркестрів «Музика над Бугом» до Меморіалу Слави
Урочиста церемонія відкриття свята
ІІ-й Всеукраїнський фестиваль військових оркестрів «Музика над Бугом»
Проекти: «Зірки світового арту», «Вінницькі натхненники», виставка
«Давні діячі міського самоврядування»
- Мистецький проєкт «Rock-n-choir» за участю Вінницького академічного міського камерного хору ім. Віталія Газінського. Муніципальноїмайстерні естрадного мистецтва «Зоряна мрія» та гурту
«Sunrise»
- Проєкт майстерні «Зоряна мрія» «LOVE свій ритм»
Фестиваль спорту «Сила міст» - «Одна мрія, одне місто, одна команда»
Мистецький проєкт «Space City»:
музичний проєкт «Music Camp», проєкт «Натхненники космосу»,
«Зірки світового арту»,концертна програма відомих вінницьких гуртів, фуд-корти, планетарій та пневматичні космічні фігури
Спеціальний гість свята - гурт «CØSMØS» (м.Київ)
Мистецький проєкт ««History City»:
автентичне лицарське наметове містечко, реконструкція лицарських
боїв, конкурси, інтерактиви, майстер-клас з історичних танців та одягу;
спеціальний гість свята гурт «Чорноморці» (м.Київ)
Мистецький проєкт «Student City» ІV Мистецько-освітній фестиваль
«Водограй» від ВДПУ
Мистецький проєкт «School City».Програма «Маленькі мешканці великого міста». Квест «Pro Місто», флешмоб, спортивний родинний
марафон, фотозони.
Мистецький проєкт «Etno City» Концертна програма, чемпіонат міста
з дріфтингу, фуд-корти, виставка спортивних авто, етно-фотозони.
Мистецькі проєкти «Teen City», «Тяжилів-FEST».
Концертна програма, живі картини та скульптури, конкурси, інтерактиви, квести
Мистецький проєкт «Сhildren’s City»
Концертна програма, конкурси, клімбінг, фуд-корти, майстер-класи,
інтерактиви, аніматори, конкурси
V-й Фестиваль «VinBookFest»
Фестиваль вуличної їжі «Vinnytsia Food Fest»
Спортивні заходи
Турнір з футболу "Футбольна битва районів" серед аматорських клубів
міста (10-й сезон), присвячений Дню Незалежності України

02-05.09
02.09-30.09
03-06.09
04-07.09
04-15.09
05-06.09
05.09
05-12.09
06-08.09

Чемпіонат України з боротьби вільної серед кадетів та кадеток 20032004 рр.н.
Відкритий Кубок міста з футболу серед аматорських команд сезону
2020 року
Всеукраїнський турнір "Кубок Юна Україна" з боротьби самбо серед
юніорів, юніорок, юнаків та дівчат (IV ранг)
Чемпіонат міста зі стрільби кульової, присвячений Дню фізичної культури і спорту в Україні та Дню міста
Відкритий чемпіонат міста з футболу серед юнаків 2009р.н. сезону
2020-2021 років (1 коло)
Відкритий міський турнір з веслування на байдарках і каное "Швидка
хвиля", присвячений Дню фізичної культури і спорту в Україн
Відкритий чемпіонат міста з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до
15-ти років
Відкритий міський турнір з шахів "Південний Буг-15", присвячений
Дню фізичної культури і спорту
Чемпіонат України з боротьби самбо серед чоловіків та жінок (спортивне та бойове)
СВЯТКОВІ ДНІ, ЗНАМЕННІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ

01 вересня

День знань

02 вересня

День нотаріату

06 вересня

День підприємця

07 вересня

День військової розвідки

08 вересня
12 вересня

Міжнародний день солідарності журналістів
День програміста

12 вересня

День фізичної культури і спорту

12 вересня

День міста Вінниці

12 вересня

День українського кіно

13 вересня
13 вересня
17 вересня
19 вересня

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
День танкіста
День рятівника
День винахідника і раціоналізатора

19 вересня

День фармацевтичного працівника

20 вересня

День працівників лісу

21 вересня

Міжнародний день миру

22 вересня

День партизанської слави

27 вересня

День машинобудівника

27 вересня

Всесвітній день туризму

27 вересня

Міжнародний день глухих

30 вересня

Всеукраїнський день бібліотек

30 вересня

День усиновителя
День ангела

14 вересня

СИМЕОН (Шостацький Володимир Іванович) - Митрополит
Православної церкви України, Керуючий Вінницькою єпархією
Православної церкви України

Начальник відділу організаційного
забезпечення та діловодства
апарату міської ради та її виконкому

Людмила Янкова

