
П Л А Н 

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

у грудні 2020 року 

Дата 

проведення 
ЗАХОДИ 

 

07,14,21,28 

 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 

ради з працівниками  

 Засідання постійної комісії міської ради з питань охорони  

здоров’я та соціального захисту населення  

14.12 
 Оперативна нарада директора департаменту освіти міської ради з 

директорами шкіл 

01,08,15,22,29 

 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  

 Засідання міжвідомчої комісії з питань перепланування квартир 

(при наявності заяв)  

01,15,22 
 Засідання комісії з питань захисту прав дитини  

(в режимі on-line) 

02,09,16,23,30 

 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 та секретарями квартальних комітетів та  

комітетів мікрорайонів (відмінена на час карантину) 

 Виробнича нарада департаменту культури міської ради 

03,10,17,24,31 

 Чергове засідання виконавчого комітету міської ради  

(в режимі on-line) 

 Засідання постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи  

17.12 

 Особистий прийом громадян міським головою (відповідно до  

рішення міськвиконкому від 24.10.2019 №2690)  

 Оперативна нарада директора департаменту освіти міської ради з 

завідуючими ДНЗ  

04,11,18 

 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  

 



Заходи освіти 

01-31.12 Проведення Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з інформатики 

01-04.12 Інформаційно-роз’яснювальний тиждень щодо інклюзивного навчання 

«Рівний рівному» в навчальних закладах 

01-04.12 Заходи до Міжнародного дня захисту людей з інвалідністю 

01-25.12 Конкурс новорічних композицій «Зимова феєрія» 

01-30.12 Міський етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

01-18.12 Різдвяно-новорічна акція «Подарунок від Святого Миколая» 

02.12 Семінар для заступників директорів ЗЗСО з виховної роботи на тему 

«Інструменти формування медіаграмотності учнів та класних керівни-

ків у роботі заступника директора з виховної роботи» на базі ЗЗСО 

№18 

09-13.12 Заходи у рамках Всеукраїнського тижня права 

16-27.12 Заходи у рамках святкування новорічних та різдвяних свят 

18.12 Зустріч міського голови з дітьми, які потребують особливої соціа-

льної уваги з нагоди Дня Святого Миколая 

21.12 Засідання Колегії департаменту освіти 

22.12 Зустріч міського голови зі стипендіатами Вінницької міської ради 

 

Заходи культури 
(ймовірні зміни в плані та окремий детальніший план новорічно-різдвяних заходів) 

01-15.12 
Виставка робіт з фонду Вінницької дитячої художньої школи, присвя-

чена 60-річчю школи «Контраст двох епох» 

13.12 Мистецький акорд «Подільський Орфей» до дня народження М. Д. 

Леонтовича, українського композитора, хорового диригента, педагога, 

фольклориста 

13.12 Етнографічне свято «Ой, Андрію, даруй нам надію!»  

14.12 Етнографічне свято «Андріївські вечорниці» 

17.12  Конкурс «Юний віртуоз»  

18.12 Музична вистава «Пригоди Буратіно» 

22.12 Літературна година-портрет «Життя стривожений акорд» частина 11 

до 50-річчя створення Вінницької обласної організації Спілки пись-

менників України 
Грудень  Презентація проєкту «Мілітарне Замостя» 

Грудень Презентація видання «Руські парафії у Вінниці» 

Заходи до Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями 

01.12 Творча виставка робіт «З любов’ю створена краса» 

03.12 Година спілкування «Ми – такі, як і ви, як і всі»   

03.12 Концерт учнів школи до Міжнародного Дня людей з інвалідністю 

03.12 Тематична виставка «Добра і милосердя два крила»   

03.12 Презентація інклюзивної літератури «Різноманіття в книжковому сві-



ті» в рамках виставки-ярмарку «Душею створена краса»  

Заходи до Дня Збройних сил України 

04.12 Відео презентація «Вартові української землі»   

05.12 Концерт учнів до Дня Збройних сил України 

Заходи до Міжнародного дня волонтера 

04.12 Віртуальна година-імпульс «Великі серцем»   

05.12 Відео-експозиція «Ми – Волонтери»   

Заходи до Всеукраїнського тижня права 

09.12 Правова вікторина «Світ моїх прав» 

10.12 Слайд-презентація «Правова культура. Мої обов’язки»   

Заходи до Дня Святого Миколая 

17.12 Онлайн вікторина до Дня Святого Миколая 

17.12 Майстер-клас «Листівка Святому Миколаю» 

18.12 Онлайн вікторина «Що я знаю про Святого Миколая» 

19.12 Відео-мандрівка «Перша зіронька горить, Миколай до нас спішить!» 

19.12  Демонстрування дитячого сімейного пригодницького фільму «Іван 

Сила» 

19.12 Святковий он-лайн концерт «Бал для Миколая» 

19.12 Онлайн-вікторина від Святого Миколая 

 «З передзвоном на поріг вже ступає Новий рік» 

Цикл новорічно-різдвяних заходів, в т.ч.в режимі онлайн 

За окремим 

графіком 

Виставка творчих робіт учнів відділення ОТМ на тему: «Новорічна 

Вінниця» 

09.12 Новорічна вистава «Рукавичка» 

18.12 Святковий онлайн концерт учнів Вінницької дитячої музичної школи 

№2«Новорічна феєрія» 

18.12 Виставка художніх робіт учнів Вінницької дитячої музичної школи 

№2 « В очікуванні свята» 

19-31.12 Онлайн майстер-класи в рамках проекту «Різдвяні студії» (за окремим 

графіком) 

19-31.12 «Новорічні побажання від улюбленого героя» - костюмована онлайн 

вистава-імпровізація 

19-30.12 ANOTHER LAND CARNAVAL-онлайн-дефіле в карнавальному кос-

тюмі 

22.12 Розважальне-онлайн- шоу «Новорічні витребеньки  (вікторина, інте-

рактивні ігри) 

23.12 Тематична онлайн- гра «Що?Де? Коли?» «Новий рік крокує світом» 

24.12 Святковий онлайн вернісаж «Новий рік крокує по планеті» Новорічні 

традиції в країнах світу 



24.12 Відкриття виставки творчих робіт учнів відділення образотворчого 

мистецтва до свят новорічно-різдвяного циклу «Кольори Різдва» 

24.12 Онлайн концерт учнів-лауреатів міжнародних та Всеукраїнських кон-

курсів «Новорічне сяйво»  

25.12 Новорічне музичне конфеті (концертна програма – онлайн ) від вихо-

ванців зразкової майстерні естрадного мистецтва «Зоряна мрія» «В 

гостях у Санта-Клауса»  

25.12 Концертна онлайн програма Академічного камерного хору ім. В. Га-

зінського в костелі Святої Діви Марії Ангельської 

27.12, 29.12 Рок-вечірка-онлайн «Музичний серпантин» від вихованців зразкової 

майстерні естрадного мистецтва «Зоряна мрія» та гурту «Sunrise»  

28.12 Музично-театралізована вистава «Новорічний калейдоскоп» для учнів 

школи 

29.12 Святковий онлайн концерт «Щасливого Нового року» 

21-31.12 Онлайн вікторина «Різдвяний мікс від музею М. Коцюбинського» 

30.12 
(дата узгоджується) 

Святкова новорічна онлайн програма естрадно-духового оркестру 

«ВінБенд» 

Протягом 

місяця 

Онлайн проєкт «Вінницька зима: сім'я, розваги, місто» 

Протягом 

місяця 

Міський конкурс юних художників «Малюємо новорічну Вінницю» 

Протягом 

місяця 

Загальноміський інтерактивний конкурс  

«MUSIC CAMP Вінниця - 2020» 

Спортивні заходи 

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією усі заходи відмінено 

 

СВЯТКОВІ ДНІ, ЗНАМЕННІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 

01 грудня День працівників прокуратури  

01 грудня Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

03 грудня Міжнародний день людей з особливими потребами 

05 грудня Міжнародний день волонтерів 

05 грудня День працівників статистики 

06 грудня День Збройних Сил України 

07 грудня День місцевого самоврядування                                                                             

07 грудня Міжнародний день цивільної авіації 

10 грудня Міжнародний день прав людини 

12 грудня День Сухопутних військ України 

13 грудня День благодійництва 

14 грудня День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

15 грудня День працівників суду 

17 грудня День працівників державної виконавчої служби 



19 грудня День адвокатури 

19 грудня День Святого Миколая 

22 грудня День працівників дипломатичної служби                              

22 грудня День енергетика 

24 грудня День працівників архівних установ 

25 грудня Різдво Христове 

   

Начальник відділу організаційного 

забезпечення та діловодства  

апарату міської ради та її виконкому     Людмила Янкова 


