ПЛАН
організаційних заходів, які відбудуться у міській раді та в м. Вінниці
у листопаді 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)
02,09,16,23,30
 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
09.11
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,
03,10,17,24
культури, молоді, фізкультури і спорту
 Засідання міжвідомчої комісії з питань перепланування квартир
(при наявності заяв)
 Засідання комісії з питань захисту прав дитини
03,17,24
(в режимі on-line)
 Засідання постійної комісії міської ради з питань законності,
депутатської діяльності і етики
 Засідання постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства та комунальної власності
04,11,18,25
 Нарада з головами та секретарями квартальних комітетів та
комітетів мікрорайонів
 Виробнича нарада департаменту культури міської ради
 Чергове засідання виконавчого комітету міської ради
(в режимі on-line)
05,12,19,26
 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)
19.11
 Оперативна нарада директора департаменту освіти міської ради з
завідуючими ДНЗ
 Засідання постійної комісії міської ради з питань планування,
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
06,13,20,27
 Нарада міського голови з секретарем міської ради, заступниками
міського голови, в.о. керуючого справами виконкому

02.11.-30.11
02.11.-30.11
02.11-30.11
02.11-13.11
02.11-30.11
02.11-27.11
02.11.-30.11
06.11-30.11
09.11-30.11
09.11-27.11
11.11.

16.11-20.11
16.11-20.11
19.11
20.11
23.11-30.11
23.11
25.11

01.11
02-20.11
05.11
05.11

Заходи освіти
Міський етап Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок»
Проведення Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з інформатики
Міський конкурс соціальної реклами «Молодь Вінниці - за життя без
СНІД»
Декадник толерантності у ЗЗСО
Моніторинг стану організації раціонального харчування в закладах загальної середньої освіти
Моніторинг оцінки якості надання послуг інклюзивно-ресурсними
центрами
Комплектація керівних педагогічних кадрів в закладах освіти міста на
основі проведення конкурсу
Проведення міських предметних олімпіад, підготовку збірних команд
для участі в обласних та Всеукраїнських предметних олімпіадах
Міський конкурс учнівських проектів «Європа – це ми»
Моніторинг впровадження системи оцінки якості знань учнів 7-10 класів з математики у закладах загальної середньої освіти
Семінар для заступників директорів ЗЗСО з виховної роботи на тему
«Інструменти формування медіаграмотності учнів та класних керівників у роботі заступника директора з виховної роботи» на базі ЗЗСО
№18
Заходи в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»
Проведення тижня знань безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної та загальної середньої освіти
Міський захід до Дня гідності та свободи
День молодіжного місцевого самоврядування
Моніторинг стану управлінської діяльності в закладах дошкільної
освіти
Семінар для директорів ЗЗСО на тему «Сучасна школа в умовах викликів сьогодення: проблеми, пошуки, знахідки» на базі ЗЗСО№8
Семінар для заступників директорів ЗЗСО з навчально-виховної роботи по школі І ступеня на тему «Нова українська школа – звільнення від
стереотипів і шаблонів. Інноваційний освітній простір» на базі ЗЗСО І
ступеня № 5
Заходи культури
Ліга індивідуальних ігор «Що? Де? Коли?»
Виставка до Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва
«Шлях митця. Учень – студент – художник – викладач»
Концерт театру пісні «Територія року» на предмет присвоєння звання
«народний аматорський»
Реалізація проєкту «Інклюзивна література: практичне застосування»:
Дискусія «Терпіння, мудрість чи прийняття» до Міжнародного дня
толерантності

06.11
06.11
11.11
12.11-01.12
13.11
17.11
17.11
18.11
19.11
19.11
19.11
20.11
19-22.11
21.11
22.11
24.11-15
25.11

28.11
29.11

30.11

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного
мистецтва. Тематичні заходи.
Виставка творчих робіт викладача Кульчицької О.А. «Поділля – Крим
мистецтво єднає»
Інклюзивний бібліокінозал «Спочатку була книжка…»: «Диво»
Виставка творчих робіт переможців
Х Всеукраїнського дитячого конкурсу пейзажу «Мій рідний край»
Онлайн проєкт спільно з бібліотекою-філією № 18 «Лікар з святим
ім’ям» до 210-ї річниці з дня народження М.І. Пирогова
Кубок КВН до Дня студента
Презентація прочитаних книг «Подорожуючи в минуле» до 50-річчя
від дня народження А. Кокотюхи
Концерт естрадно-духового оркестру «ВінБенд»
Концерт-посвята першокласників школи мистецтв «Вишенька»
Патріотичні інтелектуальні ігри «Що?Де?Коли?»
Виставка «КВІТКА-ДУША» до 120-річчя від дня народження Катерини Білокур (1900-1961)
Концертна програма «Стендап»
Конкурсні прослуховування та майстер- класи в рамках ІV Міжнародного конкурсу духової музики «VinVenti»
VIII відкритий міський фестиваль «Подільські візерунки»
Розважальна програма «В країні Мульти-пульти»
Виставка робіт, присвячена 65-річчю школи «Контраст двох епох»
Віртуальна подорож до музею Миколи Пирогова у Вінниці (до 210річчя від дня народження М. І. Пирогова, хірурга, анатома, педагога,
громадського діяча)
Проведення традиційного мистецького заходу «СВЯТО ПЕРШОКЛАСНИКА»
Літературна година-портрет «Життя стривожений акорд» частина 11
(до 50-річчя створення Вінницької обласної організації Спілки письменників України)
Мистецький проєкт «Улюблені мелодії» до всесвітнього дня дитини

06.11
08.11

До Дня української писемності та мови
Онлайн-проєкт спільно з бібліотекою-філією № 18 «Рідним словом я
горджуся, їм читаю і пишу»
Вечір українського романсу «Живої мови чарування»
Мовний турнір «До мови доторкнемось серцем»

09.11

Літературний вечір «Мов джерельна вода, рідна мова моя»

18.11

До Дня Гідності та Свободи
Презентація книжкової виставки «Горде ім’я – українець»

08.11

19.11
20.11

Виставка-спогад «Еволюція духу: Революція Гідності»
Фото-документальна виставка «Борімося – поборемо!»

21.11.

Демонстрування фільму патріотичного спрямування «Позивний Зеніт»
Мітинг-реквієм, покладання квітів до скульптурної композиції «Дерево свободи»
Тематична виставка «Шлях Гідності»

21.11
21.11
16.11-21.11

До Дня пам’яті жертв голодомору
Хроніка тижня «Голодомор в Україні: трагічні сторінки історії»

28.11
23.11

Онлайн-проєкт «Голодомор – чорна сповідь моєї Вітчизни»
Година пам’яті «Три колоски закуті дротом»

24.11
27.11

Книжкова виставка «Блукало лихо по землі»
Мітинг-реквієм, покладання квітів

27.11
28.11

Віртуальна виставка-реквієм «Вогонь скорботи в серці на віки»
Демонстрування документального фільму «Голод –33»

28.11

Акція «Запали свічку пам’яті»

07-14.11

Спортивні заходи
Відкриття міського турніру з шахів «Молоді майстри»

Дата уточнюється, під
питанням проведення
Дата уточнюється, під
питанням проведення
Дата уточнюється, під
питанням проведення
Дата уточнюється, під
питанням проведення
Дата уточнюється, під
питанням проведення

Відкритий чемпіонат міста з боротьби греко-римської серед юнаків
2005-2007 р.р.н. (ТПК ВНАУ)

Дата уточ-

Відкритий чемпіонат міста з боротьби вільної серед юнаків та дівчат

Відкритий турнір з боротьби греко-римської серед юнаків 2004-2005
рр.н. "Вінниця-2020"
Відкритий чемпіонат міста з боротьби греко-римської серед молодших юнаків 2007-2008 рр.н., 2009-2010 р.р.н.

Відкритий чемпіонат міста з боротьби вільної серед юнаків та дівчат
2006-2009 р.р.н.

Відкритий Кубок міста з боротьби вільної серед чоловіків та жінок

нюється, під 2007-2010 р.р.н.
питанням проведення
Дата уточнюється, під Відкритий чемпіонат міста з волейболу серед чоловічих команд сезону
питанням про- 2020-2021 років (1 етап)
ведення
План заходів на Відкритий чемпіонат міста з волейболу серед жіночих команд сезону
2020-2021 років (1-2 кола)
листопад
План заходів на Відкритий турнір з волейболу серед трудових колективів, присвячений
Дню захисника України та Дню українського козацтва.
листопад
План заходів на Спартакіада серед студентів закладів фахової передвищої освіти міста
2020 – 2021 навчального року з тенісу настільного.
листопад
місяць 2020р.
План заходів на Відкритий чемпіонат міста з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до
15-ти років.
листопад
місяць 2020р.
План заходів на Спартакіада серед студентів закладів фахової передвищої освіти міста
2020 – 2021 навчального року з шашок.
листопад
План заходів на Спартакіада серед студентів закладів фахової передвищої освіти міста
2020 – 2021 навчального року з шахів
листопад
План заходів на
листопад
місяць
План заходів на
листопад
місяць

Відкритий чемпіонат міста з футзалу серед аматорських команд сезону
2020-2021 років (1 коло)
Відкритий чемпіонат міста з боротьби сумо серед юнаків до 16-ти
років

План заходів на
Відкритий міський турнір з дріфтингу
листопад
місяць
СВЯТКОВІ ДНІ, ЗНАМЕННІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ
01 листопада

День працівників соціальної сфери

03 листопада

День ракетних військ і артилерії

03 листопада

День інженерних військ

04 листопада

День залізничника

09 листопада

День української писемності та мови

09 листопада

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва

15 листопада

День працівників сільського господарства

16 листопада

День працівників радіо, телебачення та зв'язку

17 листопада

Міжнародний день студента

19 листопада

День працівників гідрометеорологічної служби

21 листопада

День Гідності та Свободи

21 листопада

День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

21 листопада

Всесвітній день телебачення

28 листопада

День пам'яті жертв голодоморів

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

Людмила Янкова

