ПЛАН
організаційних заходів, які відбудуться у Вінницькій міській раді та
в м. Вінниці у лютому 2022 року
Дата
проведення

07,14,21,28

14.02

01,08,15,22

01,15,22

02,09,16,23

03,10,17,24

04,11,18,25
Дата та час
уточнюється
01-28.02

ЗАХОДИ
 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 он лайн)
 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 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,
культури, молоді, фізкультури і спорту
 Засідання міжвідомчої комісії з питань перепланування квартир
(при наявності заяв)
 Щотижнева виробнича нарада директора департаменту культури міської ради
 Засідання комісії з питань захисту прав дитини
 Засідання постійної комісії міської ради з питань законності,
депутатської діяльності і етики
 Засідання постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства та комунальної власності
 Нарада з головами квартальних комітетів та
комітетів мікрорайонів
 Чергове засідання виконавчого комітету міської ради
(в режимі он лайн)
 Засідання постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи
 Нарада міського голови з секретарем міської ради, заступниками міського голови, в.о. керуючого справами виконкому
 Засідання постійної комісії міської ради з питань планування,
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
 18-а сесія міської ради 8 скликання
Заходи освіти
ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

01-28.02

Координація роботи Дитячої дорадчої ради, громадського представництва уповноважених з прав дітей (дитячих омбудсменів)
Моніторинг реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у 2021 році
Чемпіонат КВН «Елітліга - 2022» серед шкільних команд
Конкурс проєктів серед дітей молодшого шкільного віку «Дитинство
без меж»
Чемпіонат пізнавально-розвиваючої гри «Click Travel»

01-28.02

Конкурс учнівського самоврядування «Лідер року -2022»

01-28.02
01-28.02

Конкурс «Бюджет шкільних проектів»
Організаційне забезпечення проведення змагань за програмою міської
гімназіади серед школярів
Моніторинг щодо дотримання протиепідемічних вимог у закладах загальної середньої освіти Вінницької міської ТГ
Координація ходу атестації педагогічних працівників
Інформаційний марафон «Дбаємо про фізичне здоров’я та психологічний імунітет»
Робоча зустріч з керівниками ЗЗСО щодо формування мережі класів
та контингентів учнів
Патріотичний фестиваль імені Героя України Максима Шимка

01-28.02
01-28.02
01-28.02
01-28.02

01-28.02
01-28.02
07-11.02
14.02, 28.02.
18.02
18.02
21.02-28.02
21-25.02

21-25.02
25.02

01,08,22.02
04.02
06,13,27.02
08,09.02
11.02

Комунікативний інтенсив з учасниками освітнього процесу комунального закладу «Вінницький ліцей № 34»
Виставка-конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»
Перевірка стану роботи щодо запобігання та протидії булінгу (цькування) у закладах загальної середньої освіти №4,8,15,16, 27, Вінницько-Хутірському ліцеї
Реалізація проєкту «За межами рідної школи»
Комунікативний інтенсив з учасниками освітнього процесу комунального закладу «Заклад дошкільної освіти № 22 Вінницької міської
ради»
Заходи культури
Онлайн-проєкт «Такий різний Коцюбинський».
Творчий звіт та художня виставка викладачів в рамках мистецького
проекту «Викладачі - дітям»
«Музичні посиденьки». Вивчаємо та співаємо українські народні
пісні спільно з родинами ВПО
Фінал чемпіонату міста з гри «Брейн-ринг» на призи міського голови
серед шкільних та дорослих команд
Проект «Happy library». Майстер-клас «Витинанки» та творче дозвіл-

15.02
15.02-07.03
15.02
16.02

16-28.02
17.02
17.02
18.02
18.02
19.02
22.02
24.02
25.02
25.02

ля для вихованців ГО «Паросток» спільно з ГО «Спільна справа»
Художня виставка «Тепло батьківських обійм»
Виставка творчих робіт учнів закладу «ВДХШ»
«Духи природи»
Концерт для старшокласників «Сузір‘я: Віра, Надія, Любов»
Виставка учнів відділення образотворчого мистецтва «» в рамках
проекту «Арт-хол» до дня народження Т.Г.Шевченка «Дитяча Шевченкіана»
Виставка творчих робіт учнів вечірньої художньої студії при закладі
«ВДХШ»
Дитячий ранок «Людською добротою хай зігріваються серця» до
Всесвітнього дня спонтанного прояву доброти
Презентація книжкової виставки «Вінниччина; історична та культурна перлина України» до 90-річчя утворення Вінницької області
«Граємо разом», концерт в рамках культурно-освітнього проекту
ВДМШ № 1
Концерт-зустріч з випускниками ВДМШ №2 та виставка творчих робіт учнів-випускників художнього відділення
Святкова програма “Співочі родини нашої громади”
Черговий тур інтелектуальної гри «Що?Де?Коли?»
Відкритий мистецький проект «І заграє барвами рідна земля…»
Презентація книжкової виставки «Вінниччина – край, що дивує» до
90-річчя утворення Вінницької області
Дитячий мистецький лекторій «Дзвіночок»

Виставка творчих робіт учнів закладу «ВДХШ»
«Креативні імпровізації»
Концертно – розважальна програма «Щедра Масляна» до святку26.02
вання народного свята Масляна
28.02
Концертна програма в рамках культурно-освітнього проекту «Шопенівські зустрічі»
Мистецький проєкт «Леонід Глібов для дітей» до 195-річчя з дня на28.02
родження видатного українського байкаря Леоніда Глібова
До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав
11.02
Презентація виставки «Зупинись мить солдатської пам’яті»

26.01-15.02

11.02

Тематичний вечір «Ціна чужої війни»

15.02

Година спілкування «Біль Афганської війни»

15.02
15.02

Презентація книжкової виставки «Афганістан-осколки пам’яті»
Вечір –зустріч із воїнами-афганцями «Час і досі не загоїв рану, цей
одвічний біль Афганістану»

15.02
15.02
15.02

16.02
19.02
21.02
21.02
21.02
21.02
22.02
22.02
22.02
23.02
11.02
12.02
12.02

Вечір пам’яті, презентація «Афганістан. Ціна чужої війни»
Тематичний вечір: «Афганістан далекий і чужий, в кожній пам’яті
живий»
Покладання вінків та квітів з нагоди вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 32-ї річниці виведення
радянських військ з Республіки Афганістан
Міжнародний день рідної мови
Презентація книжкової виставки «Мова кожного народу. Неповторна
і своя»
Тематичний вечір «О слово рідне, що без тебе я!»
до Міжнародного дня рідної мови,
Тематичний вечір «Мова – ДНК нації»
Тематичний захід « Мова –духовний скарб народу»
Пізнавальна гра «Запрошуємо на гостини, у нашої мови іменини»
Літературний вечір «Мова – візитка нації»
Літературна година «Рідна мова – безцінна й невичерпна скарбниця
народу»
Літературно-музичний відео-вечір «Чарівний світ українського романсу»
Флешмоб «Чому я розмовляю українською?»
Свято мов «Мова – це історія народу»
До Дня Святого Валентина
Літературно-художній вечір «Все починається з любові»
Конкурсно-розважальна програма «Мелодія сердець» до Дня св. Валентина
Розважально - ігрова програма “Найкращий Купідон” до Дня св. Валентина

14.02

Фестиваль «Святий Валентин на КВНі»

14.02
14.02

«Так ніхто не кохав через тисячу літ» до Дня Святого Валентина
Розважальна програма «З любові починається життя» до Дня Святого
Валентина
Святковий концерт « Так ніхто не кохав», до Дня Святого Валентина
Ігрова програма «Під знаком Купідона»
Конкурсно-розважальна програма «День Купідона»

14.02
14.02
14.02
14.02

17.02

Літературно-розважальна програма «Лиш для любові варто жити,
лиш про любов сьогодні всі слова»
До дня Героїв Небесної Сотні
Презентація книжкової вистави «Зима, що нас змінила»

18.02

Вечір-реквієм «На варті наших душ Небесна Сотня»
Вечір спогад «Небесна сотня- то є в серцях вогонь, він гаряче палав
за Україну»
Вечір-пам’яті « У їхніх серцях жила Україна»

18.02

Презентація книжкової виставки «У їхніх серцях жила Україна»

19.02

Вечір памяті «Молитва лине в небеса»

16.02

Тематичний концерт пам‘яті Небесної сотні «Український ROCK код» для школярів міста
Мітинг-реквієм з нагоди вшанування пам’яті Героїв Небесної
Сотні
Поетичні читання «На варті наших душ Небесна Сотня»
Тематичний захід з демонструванням фільму з циклу документальних фільмів «Зима, що нас змінила» - «НЕБЕСНА СОТНЯ»

18.02
18.02

20.02
20.02
20.02
22.02

01.02
03.02
07.02-12.04
04-06
10.02
12-13.02
14.02-03.04
23-24.02
24-27.02
25-27.02
Дата уточнюється
01.02
03.02

Літературно-музична композиція «Історія написана кров’ю»
Спортивні заходи
Відкритий чемпіонат міста з важкої атлетики серед юнаків та дівчат
до 15-ти років та кадетів до 17-ти років
Відкритий чемпіонат міста з дзюдо серед кадетів до 18-ти років
(2005-2007 рр.н.)
Відкритий чемпіонат міста з волейболу серед чоловічих команд сезону 2021-2022 років (2 етап)
Відкритий чемпіонат міста з веслувального слалому "Відкриття сезону"
Відкритий чемпіонат міста з боротьби самбо серед чоловіків та жінок
(спортивне та бойове)
Відкритий чемпіонат міста з лижних гонок
Відкритий чемпіонат міста з волейболу серед жіночих команд сезону
2021-2022 років (2 коло)
Відкритий чемпіонат міста з української боротьби на поясах серед
дорослих та юніорів
Відкритий чемпіонат міста з лижних гонок
Відкритий Кубок міста з веслувального слалому
Спартакіада Вінницького гарнізону серед вiйськовослужбовцiв, працівників Збройних Сил України та членів їх сімей з шахів (в/ч А0215)
Відкритий чемпіонат міста з важкої атлетики серед юнаків та дівчат
до 15-ти років та кадетів до 17-ти років
Відкритий чемпіонат міста з дзюдо серед кадетів до 18-ти років
(2005-2007 р.р.н.)

07.02-12.04

Відкритий чемпіонат міста з волейболу серед чоловічих команд сезону 2021-2022 років (2 етап)
СВЯТКОВІ ДНІ, ЗНАМЕННІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ

04 лютого
09 лютого
14 лютого
15 лютого
19 лютого
20 лютого
21 лютого
22 лютого
26 лютого

Всесвітній день боротьби проти раку
Міжнародний день стоматолога
День Святого Валентина
День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
День Державного Герба України
День Героїв Небесної Сотні
Міжнародний день рідної мови
День створення патрульної поліції у м. Вінниці
День кримського спротиву російській окупації

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

Людмила Янкова

