ПЛАН
організаційних заходів, які відбудуться у міській раді та в м. Вінниці
у липні 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)
 Нарада керівників виконавчих органів та відділів апарату міської
06,13,20,27
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
13.07.2020
завідуючими директорами ЗОШ
 Засідання постійної комісії міської ради з питань промисловості,
підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг
 Засідання постійної комісії міської ради з питань освіти,
07,14,21,28
культури, молоді, фізкультури і спорту
 Засідання міжвідомчої комісії з питань перепланування квартир
(при наявності заяв)
 Засідання комісії з питань захисту прав дитини (в режимі on07,21
line)
 Засідання постійної комісії міської ради з питань законності,
депутатської діяльності і етики
 Засідання постійної комісії міської ради з питань житлово01,08,15,22,29
комунального господарства та комунальної власності )
 Нарада з головами та секретарями квартальних комітетів та
комітетів мікрорайонів ) (відмінено 01-29.07.2020)
 Чергове засідання виконавчого комітету міської ради (в режимі on-line)
02,09,16,23,30
 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)
16.07.2020
 Оперативна нарада директора департаменту освіти міської ради з
завідуючими ДНЗ
 Засідання постійної комісії міської ради з питань планування,
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
03,10,17,24,31
 Нарада міського голови з секретарем міської ради, заступниками
міського голови, в.о. керуючого справами виконкому
Заходи освіти
Опрацювання документів у системі документообігу Docsvision
01.07.-31.07.

01.07.-31.07.

01.07.-31.07.
01.07.-31.07.
01.07.-31.07.
01.07.-31.07.
01.07.-31.07.

01.07.-31.07.
01.07.-31.07.
01.07.-31.07.
01.07.-31.07.
01.07.-31.07.
01.07-17.07
01.07.- 06.07
01.07.- 15.07.
02.07.
06.07.

07.07.

09.07.

13.07.
15.07.
15.07-26.07
17.07.

Опрацювання документів, які надходять від Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА через систему документообігу «Освіта Вінниччини»
Опрацювання документів, які надходять від закладів освіти через систему документообігу «Освіта - документ»
Моніторинг заповнення бази даних учнів znz.edu.vn.ua
Моніторинг заповнення он-лайн системи dnz.edu.vn.ua
Конкурс освітніх проектів серед закладів дошкільної освіти
Замовлення передруку зіпсованих документів про освіту, дублікатів
втрачених документів про освіту, заміна зіпсованих додатків у НМЦ
ПТО у Вінницькій області
Моніторинг розміщення на сайтах закладів звітів керівників закладів
освіти про роботу у 2019-2020 навчальному році
Формування узагальнених списків учнів 1-х та 10-х класів; формування мережі 1-х та 10-х класів
Підготовка закладів освіти до роботи в новому навчальному році, контроль за ходом ремонтних робіт
Моніторинг й оцінку реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей
та молоді» у місті Вінниця на 2018-2020 роки
Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти, які працюють в умовах карантину
Складання консолідованої фінансової звітності за І півріччя по галузі
«Освіта»
Звіт про надходження позабюджетних коштів за 6 місяців
Аналіз видатків на виконання програм, прийнятих в галузі «Освіта»
Державна підсумкова атестація 11-х класів закладів загальної середньої освіти з фізики у формі зовнішнього незалежного оцінювання
Державна підсумкова атестація 11-х класів закладів загальної середньої освіти з іспанської, німецької та французької мов у формі зовнішнього незалежного оцінювання
Державна підсумкова атестація 11-х класів закладів загальної середньої освіти з англійської мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання
Державна підсумкова атестація 11-х класів закладів загальної середньої освіти історії України у формі зовнішнього незалежного оцінювання
Державна підсумкова атестація 11-х класів закладів загальної середньої освіти з біології у формі зовнішнього незалежного оцінювання
Державна підсумкова атестація 11-х класів закладів загальної середньої освіти з географії у формі зовнішнього незалежного оцінювання
Формування списків по дітях-сиротах та дітях, позбавлених батьківського піклування на придбання шкільної та спортивної форми
Державна підсумкова атестація 11-х класів закладів загальної середньої освіти з хімії у формі зовнішнього незалежного оцінювання

17.07-22.07
17.07.-29.07.
30.07.-31.07.

01-05.07.
01-10.07.
01-13.07.
01.07.
06.07.
07.07.
07.07.
13-31.07.
15.07, 20.07.
15.07
16.07.

20.07.
21.07., 24.07.

22.07.
28-31.07.
28.07.
28.07.

Формування уточненої потреби у видатках до кінця місяця та внесення
змін до кошторису
Формування замовлення на фінансування видатків по галузі «Освіта» у
серпні
Вручення документів про повну загальну середню освіту випускникам
11-х класів закладів загальної середньої освіти міста
Заходи культури
Традиційне караоке-шоу «Голос літа 2020 онлайн»
Серія публікацій «Літературними стежками Коцюбинського».
«Новини для меломанів» ведучий рубрики О.Шемет
Віртуальна виставка «Перлини архітектурної спадщини» до Дня
архітектора України
Онлайн проєкт « Свято Івана Купала»
Віртуальна виставка «Віночки звивайте, на Купала поспішайте»
Святкове відеовітання від Академічного міського камерного хору
ім. В. Газінського «На русалчин великдень»
Серія публікацій «Квітучі легенди Абазівки».
Слайд-презентація «Парад книжкових іменин», «Книги – ювіляри
2020 року»
Інформаційна виставка «Українські державницькі традиції до
100-річчя Української революції 1917-1921 років
Презентація книжкової виставки-інсталяції «Ти у серці моїм,
Україно!» до 30-річчя з дня проголошення Декларації про державний
суверенітет України
Онлайн фестиваль кавер-гуртів «Бітломанія»
Цикл літературних годин-портретів «Життя стривожений акорд» до
50-річчя створення Вінницької обласної організації Спілки
письменників України
Літературний огляд «Грані таланту В. Винниченка» до 140-річчя від
дня народження
Пленер «Мистецька палітра Абазівки» в рамках реалізації проекту
«Мистецький сад Михайла Коцюбинського».
Віртуальна подорож «Святині Київської Русі» до Дня Хрещення
Русі-України
Художня експозиція «Духовного причастя світлий шлях» до Дня
хрещення Київської Русі
Культурно-мистецький проект «Мистецькі вихідні» онлайн

04.07.
04.07.
04,11,18,25

Реалізація проекту «Американський уїк-енд»
Пізнавально-розважальна програма «День юного винахідника»
Онлайн проект «Концерт вихідного дня» від творчих колективів
МПМ

04.07.
11.07.
11.07.
18.07.
18.07.
25.07.
25.07.

Майстер-клас від Центру історії Вінниці «Квіткові підземелля»
Розважальна програма «День ласунів», майстер – клас «Виготовлення
фруктового морозива на паличці»;
Лікбез «Мозаїка Вінниці»
Онлайн – квест «Морська подорож», майстер-клас з пластилінографії
«Морський коник»
Екскурсія Центром історії Вінниці «Костел андеграунд»
Розважальна програма «День в Гогвортсі», майстер –клас «Фокуси»
Екскурсія з Центром історії Вінниці «Дзвін часу»

02-11.07.

Спортивні заходи
Відкритий чемпіонат міста з малого футболу серед аматорських
команд 2020 року.

03-05.07.

Відкритий чемпіонат міста з веслувального слалому серед юніорів
2002-2003 рр.н., 2004-2005 рр.н.

13-26.07.

Відкритий літній чемпіонат міста з футзалу серед аматорських команд
2020 року.

18.07.

Відкритий Кубок міста зі стрільби кульової, присвячений пам'яті
МСМК України Інни Ковальської.

25-26.07.

Відкритий Кубок міста з таеквон-до ІТФ 2020 року.

Дата
уточнюється

Відкритий чемпіонат міста з футболу серед державних службовців
2020 року.

Дата
уточнюється

Відкритий чемпіонат міста з футболу серед аматорських команд сезону 2020 року.

Дата
уточнюється

Спартакіада Вінницького гарнізону 2018 серед вiйськовослужбовцiв,
працівників Збройних Сил України та членів їх сімей з тенісу.

Дата
уточнюється

Відкритий чемпіонат міста з важкої атлетики серед кадетів до 17-ти
років.

Дата
уточнюється

Відкритий чемпіонат міста з важкої атлетики серед молоді до 23-х
років.

Дата
уточнюється

Спартакіада Вінницького гарнізону 2020 року серед
вiйськовослужбовцiв, працівників Збройних Сил України та членів їх
сімей зі стрільби з прикладної бойової зброї (ПМ-1).
СВЯТКОВІ ДНІ, ЗНАМЕННІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ

1 липня

День архітектури України.

7 липня

День Національної поліції України.
День судового експерта.
Міжнародний день кооперації.
День Військово-Морських Сил Збройних Сил України. День
працівників морського та річкового флоту.
День працівників природно-заповідної справи.

8 липня

День родини.

12 липня

День рибалки.

15 липня

День українських миротворців.

16 липня

День прийняття Декларації про державний суверенітет України.
День бухгалтера та аудитора.

19 липня

День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

26 липня
28 липня

День працівників торгівлі
День хрещення Київської Русі-України
День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

4 липня
5 липня

29 липня

День хіротонії
09.07.2011у сан митрополита

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

День народження
01.07.1949

22.07.1968

ЛЕОН ДУБРАВСЬКИЙ,
Єпископ-ординарій Кам`янець-Подільської дієцезії Римськокатолицької церкви
МИХАЇЛ (Бондарчук Ігор Петрович),
Архієпископ Православної церкви України

Начальник відділу організаційного
забезпечення та діловодства

апарату міської ради та її виконкому

Людмила Янкова

