
 

П Л А Н 

організаційних заходів, які відбудуться у міській раді та в м. Вінниці 

у вересні  2019 року 

Дата 

проведення 
ЗАХОДИ 

02,09,16,23,30 

 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 

 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 

03,10,17,24 

 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 

03,17,24 
 Засідання комісії з питань захисту прав дитини 

 Засідання міжвідомчої комісії з питань перепланування квартир 

04,11,18,25 

 Засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності і етики 

 Засідання постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності 

 Нарада з головами та секретарями квартальних комітетів та  

комітетів мікрорайонів 

19.09. 
 Особистий прийом громадян міським головою 

(відповідно до рішення міськвиконкому від 31.01.2019 №255) 

05,12,19,26 

 Чергове засідання виконавчого комітету міської ради 

 Засідання постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи 

06,13,20,27 

 Засідання постійної комісії міської ради з питань планування,  

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

 Нарада міського голови з секретарем міської ради, заступниками 

міського голови, в.о. керуючого справами виконкому 

IV декада 

місяця 
 44-а сесія міської ради 7 скликання 



 

Понеділок  

щотижня 

 Продовжити практику заслуховування повідомлень на апаратних 

нарадах 

02.09.-30.09.  Моніторинг заповнення бази даних учнів znz.edu.vn.ua 

02.09.-30.09.  Моніторинг заповнення он-лайн системи dnz.edu.vn.ua 

02.09.-30.09.  Комплектування груп дитячим контингентом закладів дошкіль-

ної освіти. Зміна статусу в реєстраційних картках дітей в загаль-

ному міському електронному реєстрі 

02.09.-30.09.  Конкурс освітніх проектів в закладах дошкільної освіти 

02.09.-30.09.  Міський рейд «Всеобуч» 

02.09-30.09.  Міський етап Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок» 

02.09.-30.09.  Місячник з попередження ДТП “Увага – діти на дорозі” в закла-

дах загальної середньої освіти 

02.09-30.09.  Участь учнів 9-10 класів у проведені І та ІІ турів конкурсу за 

Програмою «Акт на підтримку свободи - Програма обміну май-

бутніх лідерів» (FLEX) 

02.09.-30.09.  Перевірка стану готовності спортивних майданчиків, обладнання 

та інвентаря до роботи в осінньо-зимовий період  

02.09-20.09.  Моніторинг підвезення учнів ЗЗСО №№ 10, 18, 25, 30, 36 

02.09-09.09.  Моніторинг заповнення бази даних учнів znz.edu.vn.ua 

02.09-09.09.  Формування мережі закладів загальної середньої освіти міста на 

2019-2020 н. р. 

03.09.-28.09.  Перевірка калькуляції платних послуг, що надаються закладами 

освіти відповідно до функціональних повноважень  

05.09-12.10.  Моніторинг кількості дітей з особливими потребами в закладах 

освіти 

05.09-09.09.  Звіт про денні заклади загальної середньої освіти (ЗНЗ 1) 

09.09.-15.09.  Заходи до Дня міста 

10.09.-30.09.  Перевірка вимог щодо порядку формування учнівського контин-

генту в ЗЗСО 

16.09.- 30.09.   І  тур конкурсу «Вихователь року» 

16.09.- 30.09.  Перевірка тарифікаційних списків та штатних розписів, складе-

них станом на 01 вересня 2019 року 

18.09-24.09  Формування уточненої потреби у видатках до кінця місяця та 

внесення змін до кошторису 

19.09-30.09  Моніторинг зайнятості учнів у позаурочний час 

20.09-30.09.  Міська спартакіада школярів 

20.09.  Консультативний день в КЗ «ДНЗ №1 ВМР» 

26.09.   Урочистості до Всеукраїнського Дня дошкілля. 



 

27.09.  Консультативний день в КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. № 26 ВМР» 

01.09., 08.09., 

15.09., 22.09., 

26.09. 

 Музичні зустрічі «Музичні посиденьки» Вивчаємо та співаємо 

українські народні пісні спільно з ВПО 

01.09. 
 Урок-спілкування «Зазирнуло зранку Сонце, всім школярикам в 

віконце»  

01.09.  Інформаційна година «Освіта править світом» (до Дня знань) 

01.09.  День знань «З вересневої пори всі ми стали школярі» 

01.09.  Виставка «Земля моїх предків – рідне місто моє» 

01.09.  Відкритий «Рок-урок» (концертна програма-інтерактив) 

04.09. 

 
 Виставка творчих робіт учнів відділення ОТМ: 

          «Вінниця - перлина Поділля» 

05.09.-11.09.  Демонстрування фільмів «Заборонений» та «Іловайськ 2014» 

(Україна, бойовик) 

06.09., 13.09., 

20.09. 
 «Арт-скриня»  - майстер-клас з малювання, глино терапії 

07.09. 

 

 Виставка-презентація книг Вінницьких авторів «Ці рядки наро-

дились у Вінниці»  

08.09.  Виставка- екскурсія «Вінниця – місто фонтанів» 

09.09.  Літературна вікторина «Поетичне слово майстра»  

11.09  Поетична година «Бажав би я, мій рідний краю, Щоб ти на волю 

здобувавсь…» (до 155-річчя з дня народження П. Грабовського) 

11.09  Виставка творчих робіт учнів художнього відділу «Вінниця-моє 

місто» 

12.09.  Інформаційна година «Зірки спорту» (День фізичної культури і 

спорту) 

12.09.  Виставка творчих робіт учасників міського конкурсу юних ху-

дожників «Малюємо старовинну Вінницю» 

12.09.  Дитячий ранок «Добрий світ казки» (до 85-річчя від дня народ-

ження Г.Д. Усача) 

13.09.  Презентація книжкової виставки «Вінниця і вінничани»  

18.09.  Урок історичної пам’яті «Великий терор» (репресії 1937-38 рр. 

на Вінниччині) 

18.09.  Виставка творчих робіт  переможців відкритого міського кон-

курсу юних художників «Altman Generation» 

19.09.  Святкова концертна програма «День Сабарова» до Дня народ-

ження мікрорайону Сабарів 

20.09.  Проект «Подорож у країну Мультляндію» спільно з КП «Кіноте-

атр «Родина» 



 

20.09.-22.09.  Фестиваль «Vinnitsia Jazz Fest» 

21.09.  Проект «Подорож у країну Мультляндію» спільно з КП «Кіноте-

атр «Родина» 

24.09.  Відкриття виставки старовинних подільських рушників з ко-

лекції  Ганни Секрет «Барвінкове розмаїття». 

25.09.  Інклюзивний бібліокінозал «Спочатку була книжка»: «Привіт, це 

Чарлі!» 

25.09.  Відкриття виставки творчих робіт учнів ВДМШ до дня міста 

Вінниці «Подорожуємо містом»  

26.09.  Дорожньо-правова гра «Пригоди світлофора Моргайка» за про-

ектом «Мій друг – дорожній рух» 

26.09. -27.09.  Організація та проведення Всеукраїнської наукової конференції 

«Українська революція 1917-1921 рр.: регіональний вимір» (до 

100-річчя статусу Вінниці як Тимчасової Столиці УНР) 

27.09.  Віртуальна подорож містами України з мультимедійною презен-

тацією «Туристичними стежинами» (до Дня туризму) 

28.09.  Ювілейне віншування «Щасливі і сумні мої дороги» (до 90-річчя 

від дня народження Д. Павличка) 

29.09.  Кулінарно-розважальне шоу «Гурман» 

29.09.  Проект «Діти-дітям» 

29.09.  Вручення літературно-мистецької премії імені Леоніда Гавриша 

29.09.  Конкурс-фестиваль зі східного танцю 

До 250-річчя від дня народження І. Котляревського 

09.09.  Виставка-персоналія  «Іван Котляревський – Коперник українсь-

кого слова»  

09.09.  Голосні читання «Отакі на світі письменники, Отакі українці»  

10.09  Літературна година «Класик української літератури Іван Котля-

ревський»  

До 155-ї річниці від дня народження М. Коцюбинського 

05.09.  Літературне досьє  «Письменник, що змусив говорити про 

Україну всю Європу»  

13.09.  Осінні читання «Великий майстер рідного слова» 

17.09.  Літературний вечір «Талант, як сонце у душі»  

17.09.  Вечір-портрет «Талант, як сонце у душі» 

17.09.  Літературна година «Михайло Коцюбинський – великий майстер 

художнього слова» 

17.09.  Мистецький проект «Славетний син Подільської землі»  

19.09.  Літературне свято «Сторінками творчості»  



 

22.09.  Літературно-мистецьке свято «Не згасне слава Сонцелюба» з на-

годи 155-ї річниці від Дня народження М. Коцюбинського, спі-

льно з бібліотекою-філією №15 

До Дня партизанської слави в Україні 

20.09.  Урок мужності «Ти знав бої і знав тяжкі походи і кров твоя текла 

на знамено»  

20.09.  Історична година «Фронт в тилу ворога»  

22.09.  Година спілкування «Йшли у бій не ради слави» 

23.09.  Година історичної пам’яті «Вони захищали – ми пам’ятаємо»  

До Всеукраїнського дня бібліотек 

27.09.  Майстер-клас «Biblіо-Art майстерня»  

28.09.  День відкритих дверей «Я люблю свою бібліотеку»  

30.09  Інсталяція «Book-art» до Всеукраїнського дня бібліотек 

День Міста «Вінниця-2019» 

13.09.  ХІIІ – ий  МіжНародний  ВІННИЦіЯнський кінофестиваль 

 

 

 

 

 

 

14.09. 

 

 

 Урочиста церемонія відкриття свята 

 Фестиваль воєнних оркестрів України «Музика над Бугом» 

 Проекти: 

- «Вперше у Вінниці» (виставка «Вперше у Вінниці», книга 

«Вперше у Вінниці», 

- трансляція телевізійних відео роликів, презентація нового 

екскурсійного маршруту у мобільному додатку «Вільна ма-

па»; 

- «Вінниця – місто славетних!»; 

- «Вінниця: генеалогія самоврядності»; 

- «Музей в мініатюрі»; 

- «ALTMAN сквер»; 

- «Вінниця - місто ідей!»; 

- «Вінниця - місто посмішок!»; 

- «Вінниця - місто свідомих!»; 

- «Вінниця – місто спортивних!»; 

- «ПАРК бібліотечних розваг»; 

- «Вінниця – місто активних!»; 

  Музичний проект «Малі райони великого міста», тощо.  

 Фестиваль «Кіно у новому форматі» (кінопокази, інтерактив під 

відкритим небом). 

14.09.  ІІІ-й Мистецько-освітній фестиваль «Водограй» 

14.09.  Мистецький проект «Юні таланти рідного міста» 

14.09.  Родинний Фестиваль «Вінничани мають таланти» 



 

13.09.-15.09.  Фестиваль вуличної їжі «Vinnytsia Food Fest» 

14.09.  Церемонія закриття свята та вечірня концертна програма  

Спортивні заходи 
04.09.-05.09.  Відкритий чемпіонат міста з боротьби сумо серед молоді до 23-х 

років 

07.09.  Чемпіонат міста зі стрільби кульової, присвячений Дню міста 

10.09.  Нагородження кращих спортсменів, працівників галузі, ветера-

нів, активістів фізичної культури і спорту до Дня Фізичної куль-

тури та спорту 

10.09.-11.09. 
 Відкритий чемпіонат міста з боротьби сумо серед юніорів  до 

18-ти років. 

13.09.-25.09.  Відкритий чемпіонат міста з футболу серед юнаків 2011-2012 

рр.н. сезону 2019-2020 років (1 коло) 

13.09.-15.09.  Відкритий особистий чемпіонат міста з веслувального слалому 

серед юніорів 

14.09.  Фестиваль спорту «Сила міст – 8» Відкритий турнір зі спортив-

ного брейк дансу в рамках святкування Дня міста   

14.09.  Фестиваль спорту «Сила міст – 8» Презентація ДЮСШ, майстер 

клси з видів спорту в рамках святкування Дня міста 

 17.09.  Відкритий чемпіонат міста з важкої атлетики серед кадетів до 

17-ти років 

27.09.  Відкритий чемпіонат міста з важкої атлетики серед юнаків та ді-

вчат до 15-ти років 

18.09.-19-09  Відкритий кубок міста з боротьби сумо серед дорослих (чолові-

ки, жінки). 

28.09.-29.09.  Відкритий кубок міста з кікбоксингу «ВАКО» 2019 року серед 

юнаків та дівчат, юніорів та дорослих 

29.09.-11.10.  Відкритий кубок міста з кікбоксингу «ВАКО» 2019 року серед 

юнаків та дівчат, юніорів та дорослих. 
 

СВЯТКОВІ ДНІ, ЗНАМЕННІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 

01 вересня День знань 

01 вересня  День підприємця  

02 вересня День нотаріату 

08 вересня День працівників нафтової, газової та нафтопереробної  

промисловості 

08 вересня День танкіста 

13 вересня   День програміста  

14 вересня День міста Вінниці 

14 вересня День фізичної культури і спорту 

14 вересня День українського кіно 

15 вересня День працівників лісу 



 

17 вересня День рятівника                                                                           

21 вересня Міжнародний день миру 

21 вересня День фармацевтичного працівника 

22 вересня  День партизанської слави                                                                   

22 вересня  День машинобудівника  

27 вересня Всесвітній день туризму  

29 вересня Міжнародний день глухих  

30 вересня Всеукраїнський день бібліотек 

30 вересня День усиновителя 

14 вересня День ангела - Митрополит Православної церкви України Керуючий 

Вінницькою єпархією Православної церкви України Симеон 

(Шостацький Володимир Іванович) 

 

 

 

Начальник відділу організаційного   

забезпечення та діловодства  

апарату міської ради та її виконкому     Людмила Янкова 

 


