ПЛАН
організаційних заходів, які відбудуться у міській раді та в м. Вінниці
у жовтні 2019 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
 Нарада керівників виконавчих органів та відділів апарату міської
ради з працівниками
7,21,28
 Нарада директора департаменту культури міської ради з
працівниками департаменту та керівниками закладів культури
міста
 Засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення
 Засідання постійної комісії міської ради з питань планування, фі01, 11,18,25
нансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

01,08,15,22,29

01,15,22

02,09,16,23,30

17.09.2019
03,10,17,24,31
04, 11,18,25
IV декада
місяця

 Засідання постійної комісії міської ради з питань промисловості,
підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг
 Засідання постійної комісії міської ради з питань освіти,
культури, молоді, фізкультури і спорту
 Нарада з керівниками житлово-експлуатаційних підприємств
 Нарада директора департаменту охорони здоров’я з керівниками
лікувально-профілактичних закладів
 Засідання міжвідомчої комісії з питань перепланування квартир
(при наявності заяв)
 Засідання комісії з питань захисту прав дитини
 Засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини,
законності, депутатської діяльності і етики
 Засідання постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства та комунальної власності
 Нарада з головами та секретарями квартальних комітетів та
комітетів мікрорайонів
 Особистий прийом громадян міським головою
(відповідно до рішення міськвиконкому від 31.01.2019 №255)
 Чергове засідання виконавчого комітету міської ради
 Засідання постійної комісії міської ради з питань містобудування,
будівництва, земельних відносин та охорони природи
 Нарада міського голови з секретарем міської ради, заступниками
міського голови, в.о. керуючого справами виконкому
 45-а сесія міської ради 7 скликання

2 тиждень,
понеділок
01-31.10.2019

01-31.10.2019

01-10.10.2019
01-12.10.2019
01-18.10.2019
01-25.10.2019
01-26.10.2019
02.10.2019
04.10.2019
07-31.10.2019

07-11.10.2019
08-26.10.2019

 Оперативна нарада директора департаменту освіти міської ради з
директорами шкіл
 Заслуховування повідомлень на апаратних нарадах
 Моніторинг заповнення бази даних учнів znz.edu.vn.ua
 Моніторинг заповнення он-лайн системи dnz.edu.vn.ua
 Комплектування груп дитячим контингентом закладів дошкільної освіти. Зміна статусу в реєстраційних картках дітей в загальному міському електронному реєстрі
 Конкурс освітніх проектів в закладах дошкільної освіти
 Моніторинг заповнення бази даних учнів znz.edu.vn.ua
 Перевірка вимог щодо порядку формування учнівського контингенту в ЗЗСО
 Моніторинг організації гурткової роботи у закладах загальної
середньої освіти
 Міський чемпіонат з інтелектуальної гри для учнів старших класів «НОН-СТОП»
 Міська спартакіада школярів
 Перевірка стану готовності спортивних майданчиків, обладнання
та інвентаря до роботи в осінньо-зимовий період
 Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників денних закладів загальної середньої освіти
 Моніторинг кількості дітей з особливими потребами в закладах
освіти
 І тур конкурсу «Вихователь року»
 Моніторинг зайнятості учнів у позаурочний час
 Формування списків юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці (Ф-1) в Вінницький ОМВК з закладів освіти міста
 Міський етап ХVІI Міжнародного конкурсу з української мови
імені Петра Яцика
 Нагородження педагогів закладів освіти з нагоди відзначення
Дня працівників освіти;
 Консультативний день в КЗ «ДНЗ №21 ВМР»
 Моніторинг стану організації харчування дітей в закладах дошкільної освіти
 Моніторинг стану дотримання вимог щодо порядку зарахування
дітей (в т.ч. шляхом переведення) до ЗДО
 Тижневик протипожежних заходів в закладах освіти
 Міський етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді ім. Т. Шевченка

08-14.10.2019
14-31.10.2019
16.10.2019
18.10.2019
21-31.10.2019
21.10.2019
30.10.2019

31.10.2019

02.10.2019

04.10.2019

6,13, 20,27
09.10.2019
09-30.10.2019
Протягом місяця

10.10.2019
12.10.2019
16.10.2019
18.10.2019

 Міські заходи до Дня захисника України та Дня українського козацтва
 Міський етап Всеукраїнського конкурсу педагогів «Учитель року»
 Урок державотворення «12 фактів про Українську революцію:
правда і міфи» до 100-річчя Української Революції;
 Консультативний день в КЗ «ВТЛ»
 ІІ тур конкурсу «Вихователь року - 2019»
 Семінар для директорів ЗЗСО на тему «Модернізація управлінської діяльності в умовах освітніх змін» на базі ЗЗСО №34;
 Семінар для заступників директорів ЗЗСО з виховної роботи на
тему «Формування культури здоров’я учнів як невід’ємна складова становлення соціально здорового учнівського середовища»
на базі ЗЗСО №16
 Семінар-практикум для слухачів Школи молодого заступника
директора ЗЗСО на тему: «Українська школа: основні виклики
щодо створення сучасного освітнього середовища та стратегії загальношкільного адміністрування в контексті НУШ» на базі
ЗЗСО № 27
Заходи культури
 Виставка народного мистецтва «Золотими руками майстрів» з
нагоди 80-ти річчя створення Вінницького обласного центру народної творчості
 Виставка - вернісаж «Низький уклін вам, любі вчителі»
 Загальноміський культурно-мистецький фестиваль «Smile-fest»
 Виставка творчих робіт викладачів мистецьких шкіл міста до
Всеукраїнського дня художника
 Музичні зустрічі «Музичні посиденьки». Вивчаємо та співаємо
українські народні пісні спільно з ВПО
 Урочистості до Всеукраїнського дня художника
 «Свято ювіляра» присвячене Дню вчителя
 Виставка творчих робіт учнів ВДШМ «Вишенька» на тему: «Боже, Україну збережи…», присвячена Дню захисника України
 Всеукраїнський дитячий конкурс пейзажу «Мій рідний край»
 Інклюзивний бібліокінозал «Спочатку була книжка»: «Диво»
 Рок-фестиваль за участю молодих рок-гуртів
 Всеукраїнський фестиваль-конкурс естрадного мистецтва «Зірковий політ»
 Звітний концерт хору ветеранів війни та праці «Добродар» на
підтвердження звання «народний аматорський»
 Презентація «Пісні, які співали Грохольські з П’ятничан та

Стрижавки на Поділлі» за участі видавця Г. Грохольського
18-20.10.2019
20.10.2019
22-25.10.2019
23.10.2019
24.10.2019
27.10.2019
28.10.2019
28-31.10.2019

01.10.2019

02.10.2019
03.10.2019

01.10.2019

 Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «AIR ГОГОЛЬFEST - 2019»
 Розважальна програма для дітей «Країна Мульти-Пульти»
 Міні фестиваль «Мистецька палітра Абазівка» в рамках реалізації проекту «Мистецький сад Михайла Коцюбинського»
 Відкриття виставки творчих робіт учнів ВДШМ «Золота осінь»
 Майстер-клас з петриківського розпису. Проводить Любов Воронецька.
 Коло спілкування «Серця, в яких горить вогонь» (День бабусь і
дідусів)
 Патріотична мандрівка «Шляхами подвигу та слави»
 Відкритий Кубок міста з інтелектуальних ігор на призи міського
голови серед шкільних та дорослих команд
До Міжнародного дня музики
 День музики «Шукайте музику у слові»
 Музичний лекторій «Бравіссімо. День народження музики»
 Святковий концерт з нагоди Дня музики, ветеранів праці та людей поважного віку
 Тематична концертна програма у ВДМШ №2
 Музичне асорті «Мовою музики»
 Творчий вечір Катерини Радецької – Гулеватенко «Я маю в серці
те, що не вмирає» до Міжнародного дня музики
 Тематична концертна програма у ВДШМ «Вишенька»
 Казкова подорож «У світі казки, музики та барв»
До Міжнародного дня людей похилого віку
 Літературно-музичний салон «У срібнім сяйві прожитих років»
 Година спілкування. «Мудрі та багаті літами»
 Літературно-мистецький вернісаж «Елегія осінньої струни»
 Урок доброти «Мудрості стигла пора»

 Коло зустрічі «У срібнім сяйві прожитих років»
До Свята Покрови , Дня захисника України, Дня українського козацтва
10.10.2019
 Спільна виставка «Козацька слава не вмре, не загине» учнів
ВДШМ, учасників мистецького проекту «Мамай мандрує»
 Козацькі ігри для дітей «Козацькі забави»
 Година патріотизму «Шляхи мужності і слави»
 Святковий концерт «Козацька слава крізь віки»
10-14.10.2019
 Всеукраїнський фестиваль військово-історичної реконструкції

11-25.10.2019
11.10.2019
12.10.2019

14.10.2019
Дата уточняється

15.10.2019
05-12.10.2019

09-21.12.2019

11.10.2019

11-13.10.2019

15-22.10.2019
18.10.2019

Дата уточняється

«Вінниця – Столиця УНР»
 Виставка творчих робіт учнів ВДХШ, присвячена Дню українського козацтва
 Козацькі розваги « Гей, козаче, козаченьку…»
 Майстер-клас з розпису по дереву до свята Покрови Пресвятої
Богородиці спільно з бібліотекою-філією №15
 Святковий концерт «Свято мужності й відваги» до Дня захисника України та Дня українського козацтва
 Демонстрування кінофільмів «Палаюча пам’ять», «Позивний Зеніт», «Воїни духу».
 Урочистості з нагоди Дня українського козацтва та Дня захисника України
 Зустріч з захисниками «Героїв країна - моя Україна»
Спортивні заходи
 Відкритий Кубок міста з шахів серед чоловіків та жінок, присвячений Дню Українського козацтва та Дню захисника України.
Місце проведення: МДЮСШ №6. Початок о 10.00 год.
 . Відкритий чемпіонат міста з баскетболу серед чоловічих команд сезону 2019-2020 років (1 етап).
Місце проведення: за призначенням.
 Загальноміський захід «Спартакіада міста серед допризовної молоді України, присвячена Дню захисника України та Дню українського козацтва».
Місце проведення: за призначенням.
 Відкритий осінній чемпіонат міста з плавання серед юнаків
2003-2004 р.р.н. та дівчат 2004-2005 р.р.н., юніорів (юнаки 20012002 р.р.н., дівчата 2002-2003 р.р.н.) присвячений Дню захисника України.
Місце проведення: Палац дітей та юнацтва, початок о 15.00 год.
 Відритий чемпіонат міста з шахів серед ветеранів.
Місце проведення: МДЮСШ №6.
 Відкритий турнір з регбі на візках серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату, присвячений Дню захисника України та
Дню українського козацтва.
Місце проведення: ВДПУ.
 Спартакіада міста серед осіб з інвалідністю «Здоровий духом»
2019 року.
Місце проведення: ТРЦ « Мегамолл».

Дата уточняється

 Відкритий чемпіонат міста з волейболу серед чоловічих команд
сезону 2019-2020 років (1 коло).
Місце проведення: за призначенням.
 Відкритий чемпіонат міста з волейболу серед жіночих команд
сезону 2019-2020 років (1 коло ).
Місце проведення: за призначенням.
 Відкритий осінній чемпіонат міста зі спортивного орієнтування.
Місце проведення: за призначенням.
 Відкритий чемпіонат міста з боротьби сумо серед молоді до 23-х
років.
Місце проведення: КП «Центральний міський стадіон», зал боротьби.
СВЯТКОВІ ДНІ, ЗНАМЕННІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ

01 жовтня
06 жовтня
07 жовтня
08 жовтня
09 жовтня
10 жовтня
13 жовтня
14 жовтня
16 жовтня
20 жовтня
19 жовтня
20 жовтня
24 жовтня
27 жовтня
28 жовтня

Міжнародний день людей похилого віку
Міжнародний день музики
День працівників освіти
День кадрового працівника
Міжнародний день лікаря
Всесвітній день архітектора
День юриста України
Всесвітній день пошти
День працівників стандартизації та метрології
День художника
День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби
День захисника України
День українського козацтва
День шефа
Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози
День працівників целюлозно-паперової промисловості
День працівників харчової промисловості
Всесвітній день статистики
День Організації Об’єднаних Націй
День автомобіліста і дорожника
День визволення України від фашистських загарбників
Релігійні свята

14.10.2019

ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
(у народі «Третя Пречиста») – православне свято

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

Людмила Янкова

