
 

П Л А Н 

організаційних заходів, які відбудуться 

у міській раді та в м. Вінниці 

у лютому 2019 року 

 

Дата 

проведення 
ЗАХОДИ 

04,11,18,25 

 Апаратна нарада міського голови з секретарем міської ради, за-

ступниками міського голови, в.о. керуючого справами викон-

кому, керівниками виконавчих органів міської ради, відділів апа-

рату міської ради та її виконкому 

 Нарада керівників виконавчих органів та відділів апарату міської 

ради з працівниками 

 Нарада директора департаменту культури міської ради з     праці-

вниками департаменту та керівниками закладів культури міста 

05,12,19,26 

 Засідання постійної комісії міської ради з питань промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг 

 Засідання постійної комісії міської ради з питань освіти, культу-

ри, молоді, фізкультури і спорту 

 Нарада з керівниками житлово-експлуатаційних підприємств 

 Нарада директора департаменту охорони здоров’я з керівниками 

лікувально-профілактичних закладів 

05,19 
 Засідання комісії з питань захисту прав дитини 

 Засідання міжвідомчої комісії з питань перепланування квартир 

06,13,20,27 

 Засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності і етики 

 Нарада з головами та секретарями квартальних комітетів та ко-

мітетів мікрорайонів 

21.02. 
 Особистий прийом громадян міським головою 

(відповідно до рішення міськвиконкому від 31.01.2019 №255) 

 

07,17,21,28 

 Чергове засідання виконавчого комітету міської ради 

 Засідання постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи 

 Засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здо-

ров’я та соціального захисту населення 

01,08,15,22 

 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 
 38-а сесія міської ради 7 скликання 



 

 

Протягом  

місяця 

 Моніторинг заповнення бази даних учнів znz.edu.vn.ua 

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

 Моніторинг з визначення потреб у різних соціальних послугах 

серед батьків дітей з особливими освітніми потребами віком від 

2 до 14 років 

 Замовлення документів про освіту випускників 9-х та 11-х класів 

для внесення до відповідного реєстру 

 Організація індивідуального навчання для учнів з особливими 

потребами 

 Реалізація проектів «Дай руку однокласнику», «Школа зручна 

для всіх» в рамках програми «Вчитися на рівних» 

 Чемпіонат КВН «Елітліга - 2019» серед шкільних команд 

 Міська спартакіада серед школярів 

 ІІІ етап (обласний) Всеукраїнських предметних олімпіад 

 Моніторинг роботи шкільних служб розв’язання конфліктів  

спільно з громадським представництвом уповноважених з прав 

дітей (дитячими омбудсменами) та представниками ГО «Союз 

старшокласників «Лідер» 

 Моніторинг обізнаності серед дітей 6-18 років та їх батьків з  

питання профілактики інфекційних захворювань 

 Інтелектуальна гра для дітей середнього шкільного віку 

«Кліктревел» 

 Конкурс поетів-початківців «Зелене гроно» 

 Конкурс проектів учнівського самоврядування «Лідер року» 

 «Мистецька хвилинка» в рамках реалізації проекту: Мистецький 

форум «Вишенька» - культурний епіцентр міста» 

01.02.-22.02.  Координація ходу атестації педпрацівників ЗО  

01.02.-10.02. 

 Поновлення матеріалів узагальненого соціального паспорту  

закладів загальної середньої освіти міста 

 Моніторинг зайнятості учнів в позаурочний час 

04.02.-28.02.  Міський огляд-конкурс професійної майстерності педагогів  

початкової школи  «Незабутня  ранкова зустріч» відповідно до 

Концепції Нової української школи 

08.02.  Консультативний день в КЗ « ЗШ І-ІІІ ст. № 16 ВМР» 

11.02.-28.02.  Моніторинг стану створення умов для здоров’я та фізичного  

розвитку дітей дошкільного віку в закладах дошкільної освіти 

12.02.  Семінар для заступників директорів ЗЗСО по школі ІІ-ІІІ  

ступенів «Інноваційне освітнє середовище закладу: нові виклики 

та сучасні рішення» на базі ЗЗСО№35 

13.02.  Засідання Колегії Департаменту освіти 



 

15.02.  Консультативний день в КЗ «ДНЗ №9 ВМР» 

18.02.-28.02. 

 Реалізація проекту учнівського врядування «За межами рідної 

школи» 

 Інформаційний марафон «Здоров’я як стиль життя» у закладах 

дошкільної та  загальної середньої освіти 

18.02.-28.02.  Конкурс «Молодь обирає здоров’я» серед учнів ЗЗСО міста 

19.02.  Міський фестиваль української патріотичної пісні імені Максима 

Шимка 

22.02.  Консультативний день в КЗ « ЗШ І-ІІІ ст. № 36 ВМР» 

25.02- 28.02.  Міська виставка-конкурс декоративно-ужиткового та  

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 

27.02. Семінар для заступників директорів ЗЗСО з виховної роботи на 

тему «Роль учнівського врядування  закладу загальної середньої 

освіти у процесі забезпечення особистісного зростання дітей та 

підлітків» на базі ЗЗСО №4 

28.02.  Засідання школи резерву керівників закладів дошкільної освіти: 

«Контрольно-аналітична діяльність у системі адаптивного уп-

равління ЗДО. Створення системи контролю. Циклограма  

управлінської діяльності керівника» на базі КЗ «ДНЗ  №30 ВМР» 

01.02.-08.02.  Виставка кращих творчих робіт конкурсу дитячого малюнка 

«Суд майбутнього у моєму місті» 

02.02.  Музейний перфоманс «Столична ніч» 

03.02  Мюзік - хол: «Неповторна мелодія миті» (210 років від дня 

народження Фелікса Мендельсона)  

3.02., 10.02., 

17.02., 24.02.  
 Музичні зустрічі «Музичні посиденьки» Вивчаємо та співаємо 

українські народні пісні спільно з ВПО. 

05.02.  Інформаційна бесіда «Віртуальна агресія. Способи розпізнання, 

захист» до Дня безпечного Інтернету 

08.02.  І тур конкурсу «Кришталева нота» номінація «Піаністи»  

08.02.-28.02. 

 Виставка творчих робіт викладачів Вінницької дитячої музичної 

школи №2 та Вінницької дитячої художньої школи «Місток  

творчості» 

12.02.  Відкриття виставки репродукцій Миколи Реріха «На захист  

культури» 

 Черговий тур Чемпіонату міста з інтелектуальних ігор 

13.02.   І тур конкурсу «Кришталева нота» номінація «Духові та ударні 

інструменти»  

16.02. Година спілкування з психологом «Щастя бути собою» 

18.02.  Презентація-показ «Творець моди»  

 (85 років від дня народження французького модельєра Пако  



 

Рабанна). 

22.02.  
 Звітний концерт з нагоди 11-ої річниці з дня створення  

естрадно-духового оркестру «ВінБенд»  

21.02.  Творча зустріч з Олександром Есауловим «Майстер детективу» 

21.02. 

 
 Звітний концерт учнів та викладачів відділу духових та ударних 

інструментів ВДШМ «Вишенька» 

21.02.  Благодійний аукціон від фіналісток конкурсу краси «Міс  

Вінниця-2019» 

21.02. 

 

Відкриття виставки творчих робіт учнів відділення ОТМ до дня 

народження Т.Г.Шевченка «Вчимося у Тараса» 

21.02. 

 
 Мистецький проект «Весело нам разом» (відділ  

струнно-смичкових інструментів, вечір ансамблевої гри) 

22.02  Відкрита поличка «На крилах Лесиних пісень» (до дня  

народження Лесі Українки) 

22.02.-24.02.  Міжнародний фестиваль ленд-арту «Міфогенез» 

25.02. 

 
 Конкурс юних виконавців «Кришталева  нота» номінація  

«Піаністи»  

27.02. – 28.02.  Мистецький проект «Шопенівські зустрічі»  

27.02.  Мистецький проект «І заграє барвами рідна земля»                                                                                                          

27.02.  Майстер-клас «Золотий тризуб» (до 101-ї річниці від дня затвер-

дження Тризуба, як офіційного Герба УНР) 

28.02.  Театралізована казка «Добро починається з тебе» до Міжнарод-

ного дня спонтанного прояву доброти 

до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

03.02.  Книжкова виставка «Афганістан: подвиг, біль, пам'ять…»  

07.02.  Вечір-спомин «Афганістан живе в моїй душі і чується безсонни-

ми ночами…»  

13.02.  Хроноскоп «Ціна чужої війни» 

15.02.   

 Проведення мітингу-реквієму з нагоди Дня вшанування учасни-

ків бойових дій на території інших держав та 30-ї  річниці виве-

дення військ з Республіки Афганістан 

 Демонстрування фільму «Обпалені Кандагаром» 

 Вшанування пам’яті - «Болючий слід афганської війни»  

 День інформації «Афганістан – мій біль, моя пекуча пам’ять» 

 Зустріч з очевидцем «За законами честі і пам’яті»  

Міжнародний день рідної мови 

16.02.  Книжково-ілюстративна експозиція «Кращої, ніж рідна, мови не 

буває»  

19.02.  Літературна світлиця «Живої мови чарування» 

 Книжково-ілюстративна експозиція «Рідна мово моя, поетична й 



 

пісенна» 

21.02.     Свято рідної мови «Мова калинова – диво барвінкове» 

    Літературний вечір «Рідна мова – серця мого подих»  

    Історично-лінгвістичний екскурс «Нації вмирають не від  

інфаркту…» до Дня  рідної мови,  Міжнародного  року мов  

           корінних народів (за рішенням Генеральної Асамблеї ООН) 

    День рідної мови «З любов’ю до рідного слова»,« Бентежна,  

тополина, калинова, не випита, не вибрана до дна – це наша  

українська рідна мова, немов бандури вічної струна» 

22.02.  Мовний турнір «Плекай свою мову»  

до Дня святого Валентина 

13.02.  Розважальний вечір-конкурс «Під знаком Купідона» 

14.02.     До Дня закоханих фестиваль «Святий Валентин на КВНі»   

    Демонстрування кінофільму «Це школа, БРО!» 

 Арт-майстерня «Хай розтануть сніжинки від веселої валентин-

ки» 

до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні 

19.02.  Година пам’яті «В нашій пам’яті вони назавжди залишилися» 

  Вечір-реквієм «Героям Небесної Сотні» 

20.02. 

 

 Покладання вінків та квітів до Меморіалу Слави та пам’ятного 

знаку «Небесній Cотні та загиблим Героям АТО»   

 Година історії та патріотизму  «Небесна Сотня – то в серцях  

вогонь, що гаряче палав за Україну» 

 Презентація книжково-ілюстративної    виставка «Обрані небо 

тримати для нас» 

 Демонстрування фільму «Сильніше, ніж зброя» 

21.02. Літературно-мистецький проект «Герої нашого часу»  

26.02.  Майстер-клас «Дерево життя – оберіг родини» для дітей учасни-

ків АТО 

Спортивні заходи 

02.02-28.02.  Відкритий чемпіонат міста з хокею з шайбою серед чоловіків 

2019 року (1коло), присвячений пам'яті учасників бойових дій, 

загиблих в Республіці Афганістан та на території інших держав. 

02-03.02.  Відкритий чемпіонат міста з веслування на байдарках і каное зі 

спеціальної фізичної підготовки 

08.02.-10.02.  Відкритий чемпіонат міста з веслувального слалому "Відкриття 

сезону", присвячений пам'яті учасників бойових дій, загиблих в 

Республіці Афганістан та на території інших держав 

11.02-28.02.  Відкритий чемпіонат міста з волейболу серед жіночих команд 

сезону 2018-2019 років (2 коло) 

11.02-13.02.  Відкритий чемпіонат  міста з гандболу серед  юнаків шкільного 



 

віку 

11.02-18.02.  Відкритий чемпіонат міста з футзалу серед юнаків 2007-2008 

рр.н. 

18.02-20.02.  Відкритий чемпіонат  міста з гандболу серед  дівчат шкільного 

віку 

19.02.  Відкритий чемпіонат міста з важкої атлетики серед юніорів до 

20-ти років. 

20.02.-28.02.  Відкритий Кубок міста з футзалу серед аматорських команд 

2019 року 

21.02.  Відкритий Кубок міста з боротьби самбо серед чоловіків та жі-

нок (спортивне та бойове), присвячений пам'яті учасників бойо-

вих дій, загиблих в Республіці Афганістан та на території інших 

держав 

21.02.-28.02.  Відкритий чемпіонат міста з футзалу серед юнаків 2010-2011 

рр.н. 

22.02.-24.02.  Відкритий зимовий чемпіонат міста з легкої атлетики у примі-

щенні 2019 року 

23.02.-28.02.  Відкритий чемпіонат міста з шахів серед юнаків та дівчат до 10-

ти років 

Дата  

уточнюється 
 Спартакіада Вінницького гарнізону 2019 серед вiйськовослуж-

бовцiв, працівників Збройних Сил України та членів їх сімей з 

шахів 

СВЯТКОВІ ДНІ, ЗНАМЕННІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 

04 лютого Всесвітній день боротьби проти раку 

09 лютого Міжнародний день стоматолога 

14 лютого День Святого Валентина 

15 лютого 
День вшанування учасників бойових дій на території інших  

держав 

20 лютого День Героїв Небесної Сотні  

21 лютого Міжнародний день рідної мови 

22 лютого День створення патрульної поліції у м.Вінниці 

 

День Хіротонії 
04.02.1962 р.   ФІЛАРЕТ (Денисенко Михайло Антонович) - Почесний Патріарх 

Православної церкви України 

 

 

Начальник відділу організаційного   

забезпечення та діловодства  

апарату міської ради та її виконкому     Людмила Янкова 


