
П Л А Н 

організаційних заходів, які відбудуться у Вінницькій міській раді та  

в м. Вінниці у листопаді 2021 року 

 

Дата 

проведення 
ЗАХОДИ 

 

01,08,15,22,29 

 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 місь-

кої ради з працівниками 

 Щотижнева виробнича нарада директора департаменту культури 

міської ради 

 Засідання постійної комісії міської ради з питань охорони  

здоров’я та соціального захисту населення  

08.11 
 

  Оперативна нарада директора департаменту освіти міської ради 

з директорами шкіл 

09.11 

 Засідання постійної комісії міської ради з питань промисловос-

ті, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг  

 Засідання постійної комісії міської ради з питань освіти,  

культури, молоді, фізкультури і спорту  

 Засідання міжвідомчої комісії з питань перепланування квартир 

(при наявності заяв)  

 

02,16  Засідання комісії з питань захисту прав дитини  

17.11 

 Засідання постійної комісії міської ради з питань законності,  

депутатської діяльності і етики 

 Засідання постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності  

 Нарада з головами квартальних комітетів та  

комітетів мікрорайонів  

04,11,18,25  Чергове засідання виконавчого комітету міської ради  

17.11 
 Засідання постійної комісії міської ради з питань містобудуван-

ня, будівництва, земельних відносин та охорони природи  

05,12,19,26 

 Нарада міського голови з секретарем міської ради, заступника-

ми міського голови, в.о. керуючого справами виконкому 

 

19.11 

 Засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

 

Дата та час 

уточнюється 
 14-а сесія міської ради 8 скликання 



Заходи освіти 

01-30.11 Проведення ІІ туру конкурсу «Вихователь року-2021» 

01-31.11 Забезпечити проведення Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з інфор-

матики 

01-30.11 Проведення чемпіонату з інтелектуальної гри для учнів старших кла-

сів «НОН-СТОП» 

01-30.11 Комплектація керівних педагогічних кадрів в закладах та установах 

освіти на основі проведення конкурсу 

01-12.11 Декадник толерантності у закладах загальної середньої освіти 

01-10.11 Проведення міжшкільного дебатного турніру на тему «Інтеркультур-

не місто – це спільнота окремих національних громад чи єдина грома-

да?» 

18-23.11 Панельна дискусія до Дня Гідності та Свободи на тему «Зима, що нас 

змінила» 

19.11 День молодіжного місцевого самоврядування 

22.11 Моніторинг стану управлінської діяльності у закладах дошкільної 

освіти 

22-30.11 Заходи в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 

22-30.11 Проведення семінару для заступників директорів з навчально-

виховної роботи по школі ІІ-ІІІ ступенів на тему «STEM-орієнтоване 

навчання: проблеми, напрямки впровадження, перспективи» на базі 

КЗ «НВК:ЗШ І-ІІІ ступенів-гімназія №23ВМР» 

26.11 
Проведення заключного етапу конкурсу освітніх проєктів (захист-

презентація) 

Заходи культури 

01-30.11 Виставка творчих робіт учнів відділення ОТМ на тему: «Вінниця – 

перлина Поділля» 

05.11 Святковий концерт з нагоди професійного свята соціального праців-

ника 

09.11 Святкові урочистості з нагоди професійного свята працівників куль-

тури та майстрів народного мистецтва 

09.11 Творчі вечори « Доля тих, хто творить свято» до Дня працівників ку-

льтури та аматорів народного мистецтва 

10-11.11 Мистецький проєкт «Студентська осінь. Деб‘ют першокурсника» 

ДоНУ 

11.11 Виставка учнівських робіт ВДМШ №2 «Портрет козацької старши-

ни» 

12.11 Літературно-музичний вечір «Поезія, в якій живе пісня» до 85-річчя 

від дня народження Миколи Сингаївського 

13.11 Вечір романсу 

16.11 Буктрейлер «Толерантність – дорога до примирення» 



17.11 Ігрове шоу «Свято молодості й романтики» до Міжнародного дня 

студента 

17.11 Кубок КВН на призи міського голови  

17.11. Концертна програма «Зі святом справжніх господарів землі» до Дня 

працівників сільського господарства. 

18.11 Пізнавально-розважальна програма «Книжкові загадки – дитячі від-

гадки» 

18.11 Фестиваль талантів студентів профтехосвіти 

18-19.11 Загальноміський захід «Культурно-мистецька резиденція» 

20.11 Святкові концертні програми для працівників сільського господарст-

ва 

24.11 Виставка учнів відділення образотворчого мистецтва «Осінь-

чарівниця» в рамках проекту «Арт-хол» 

23,24.11 Рок-урок для старшокласників 

25.11 Мистецький проєкт В. Майбороди. Музична вистава за мотивами 

п‘єси Лесі Українки «Лісова пісня» 

27.11 Традиційний мистецький захід «Свято першокласника» 

27.11  Звіт творчих колективів Стадницького СБК «До джерел повертаю…» 

29.11 Проєкт «Замостянські зустрічі». Концертна програма «Відлуння ча-

су» за участю вокально-хорових колективів МТГ 

До Дня української писемності та мови 

09.11 Літературний вечір «Рідна мова – Всесвіту основа» 

09.11 Тематична година «З глибини тисячоліть»  

09.11 Мовознавчий турнір «Нетлінний скарб століть» 

09.11 Пізнавальна програма «У клубі знавців української мови»  

09.11 Літературний вечір «Там, де живе рідна мова – живе український на-

род»  

09.11 Літературний вечір «Мово моя – це душі джерело» 

До Дня Гідності та Свободи 

18.11 Книжкова експозиція «З Україною в серці» 

19.11 Мітинг-реквієм, покладання квітів до скульптурної композиції 

«Дерево свободи» 

19.11 Презентація «Від Революції гідності до країни гідності» 

20.21.11 Тематичні вечори «Герої нашої доби»  

21.11 Демонстрування фільму «ЗИМА, ЩО НАС ЗМІНИЛА. НЕБЕСНА СО-

ТНЯ.» 

21.11 Церемонія покладання квітів до  

21.11 Патріотична мозаїка «Вірші написані Майданом…» 

21.11 Презентація «Майдан. Простір гідності, свободи і єднання» 



30.11 Проєкт «Клубний кінозал». Демонстрування документальних кінофі-

льмів «Іловайський котел», «Дебальцево» 

До Дня пам’яті жертв голодомору 

21.11 Виставка-реквієм «Помста за свободу» 

23-26.11 Проєкт «Клубний кінозал». Показ художнього серіалу «І будуть лю-

ди»  

26.11 Покладання квітів до пам’ятного знаку жертвам Голодомору 

1932-1933 років  

27.11 Вечір-реквієм «Скорботною пам’яттю свічка горить» 

27.11 Всеукраїнська акція «Засвіти свічку» «Свічка плакала в скорботі» 

27.11 Тематичні вечори, мітинги-реквієми, вшанування пам’яті жертв шту-

чного голодомору в Україні 1932 – 1933 років «Лиха коса Голодомо-

ру» 

Спортивні заходи 

02-03.11 
Відкритий чемпіонат міста з боротьби вільної серед юнаків та дівчат 

2008-2010 р.р.н. 

02-09.11 Відкритий міський турнір з шахів «Кубок Вінниці 2021» 

03.11 «Спортивний ярмарок». Майстер класи та показові виступи  

04.11 
Відкритий чемпіонат міста з дзюдо серед юнаків та дівчат до 17-ти 

років 2005-2007 р.р.н.  

05.11 
Відкритий чемпіонат міста з важкої атлетики серед юнаків та дівчат 

до 13-ти років присвячений 370 річчю оборони Вінниччини козаць-

кими військами Івана Богуна 

10.11 Відкритий кубок міста з важкої атлетики серед чоловіків та жінок 

16.11 
Відкритий чемпіонат міста з боротьби самбо серед школярів 2007-

2008 р.р.н.  

18.11 
Відкритий чемпіонат міста з дзюдо серед молоді до 23-х років (2001-

2006 р.р.н.)  

20-21.11 
Відкритий турнір з боротьби греко-римської серед юнаків 2005-2006 

р.р.н. Вінниця 202 

26-28.11 
Відкритий осінній чемпіонат міста з плавання серед юніорів  та юна-

ків  

СВЯТКОВІ ДНІ, ЗНАМЕННІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 

03 листопада День ракетних військ і артилерії 

03 листопада День інженерних військ  

04 листопада День залізничника 

07 листопада День працівників соціальної сфери 

09 листопада День української писемності та мови 

09 листопада 
Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народно-

го мистецтва 

16 листопада День працівників радіо, телебачення та зв'язку  

17 листопада Міжнародний день студента 



19 листопада День працівників гідрометеорологічної служби 

19 листопада День адвокатури України 

21 листопада День працівників сільського господарства 

21 листопада День Гідності та Свободи 

21 листопада День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України 

21 листопада Всесвітній день телебачення 

27 листопада День пам'яті жертв голодоморів в Україні  

 

   

Начальник відділу організаційного 

забезпечення та діловодства  

апарату міської ради та її виконкому     Людмила Янкова 


