ПЛАН
організаційних заходів, які відбудуться у міській раді та в м. Вінниці
у жовтні 2020 року
Дата
ЗАХОДИ
проведення
 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)
05, 12, 19, 26
 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
12.10
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,
06, 13, 20, 27
культури, молоді, фізкультури і спорту
 Засідання міжвідомчої комісії з питань перепланування квартир
(при наявності заяв)
 Засідання комісії з питань захисту прав дитини
06,20,27
(в режимі on-line)
 Засідання постійної комісії міської ради з питань законності,
депутатської діяльності і етики
 Засідання постійної комісії міської ради з питань житлово07, 14, 21, 28
комунального господарства та комунальної власності
 Нарада з головами та секретарями квартальних комітетів та
комітетів мікрорайонів
 Чергове засідання виконавчого комітету міської ради
(в режимі on-line)
01,08,15,22,29
 Засідання постійної комісії міської ради з питань містобудування,
будівництва, земельних відносин та охорони природи
 Особистий прийом громадян міським головою (відповідно до
рішення міськвиконкому від 24.10.2019 №2690)
15.10
 Оперативна нарада директора департаменту освіти міської ради з
завідуючими ДНЗ
 Засідання постійної комісії міської ради з питань планування,
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
02,09,16,23,30
 Нарада міського голови з секретарем міської ради, заступниками
міського голови, в.о. керуючого справами виконкому

01.10.-30.10.
01.10.-23.10
01.10.-31.10.
01.10.-23.10
01.10-30.10

02.10
05.10-09.10
05.10.-13.10
09.10
12.10-30.10
14.10-30.10
27.10

29.10

29.10
30.10
01 -16.10
02.10
05.10
02.10
03.10
07-27.10
09.10

12-18.10

Заходи освіти
Міський етап Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок»
Міський етап ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені
Петра Яцика
Міський чемпіонат з інтелектуальної гри для учнів старших класів
«НОН-СТОП»
Міський етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської
молоді ім. Т. Шевченка
Участь учнів 9-10 класів у проведені І та ІІ турів конкурсу за Програмою «Акт на підтримку свободи - Програма обміну майбутніх лідерів»
(FLEX)
Заходи з нагоди відзначення Дня працівників освіти
Тижневик протипожежних заходів в закладах освіти
Патріотичний марафон з нагоди Дня українського козацтва
Міський екологічний фестиваль за підсумками реалізації проектів конкурсу «Ековектор»
Челендж «День батьківського врядування в закладах дошкільної освіти»
Міський етап Всеукраїнського конкурсу педагогів «Учитель року»
Семінар для заступників директорів з навчально-виховної роботи по
школі ІІ-ІІІ ступенів на тему: «Організація новітнього освітнього простору навчального закладу в умовах запровадження сучасної європейської освіти»
Нарада з головними бухгалтерами галузі щодо аналізу звітності за ІІІ
квартал, складання проекту кошторису на 2021 рік, зміни в чинному
законодавстві
Засідання Колегії Департаменту освіти
Заключний етап конкурсу освітніх проектів
Заходи культури
Виставка творчих робіт викладачів закладу, присвячена Дню вчителя
«Викладаємо і творимо»
Книжкова виставка до Всесвітнього дня тверезості і боротьби з алкоголізмом «За здоровий спосіб життя»
Телевізійна версія до Дня вчителя інтелектуальний турнір «Що? Де?
Коли?» (дата трансляції і час уточнюються, телеканал «ВІТА»)
Літературний портрет «Гори, моя звезда, гори» до 125-річчя від дня
народження С. Єсеніна
Ліга індивідуального «Що? Де? Коли?»
Онлайн проєкт «Таємниці музейної колекції»
Літературна година-портрет «Життя стривожений акорд». Частина 8
(до 50-річчя створення Вінницької обласної організації Спілки письменників України)
Проведення V Всеукраїнського фестивалю військово-історичної ре-

16.10
16.10-06.11
15,16.10
22.10
23.10.20
16.00
24.10
27.10-12.11
29.10
жовтень
2020 р.
жовтень
Протягом
місяця

конструкції «Вінниця – Столиця УНР»
Книжкова виставка-літературний календар «Ювіляри 2020 року»
.Ювіляри жовтня
Виставка студентських робіт викладачів закладу до Дня художника
Відео-версія : Церемонія нагородження ХІV-го ВІННИЦІЯнського
кінофестивалю дата трансляції і час уточнюються, телеканал «ВІТА»)
Відео-вояж «Європа крізь століття» з нагоди Року Європи в Україні
Відкриття виставки творчих робіт учнів образотворчого мистецтва
ВДШМ «Вбралась осінь в золоте намисто»
Ліга індивідуального «Що? Де? Коли?»
Виставка творчих робіт викладача закладу
Разанцевої О.О. «Аліса в країні див»
Онлайн-інформгодина «Будь у тренді – стань медіаграмотним!» Всесвітній тиждень медійно-інформаційної грамотності
Проведення Х-го Всеукраїнського дитячого конкурсу пейзажу «Мій
рідний край»
Майстер-клас «Вітальна листівка для вчителя»
Цикл лекцій «Індикатори ідентичності вінничан»

01.10

до Міжнародного дня музики
Книжкова виставка «Коли музика торкається душі» (до Міжнародного дня музики)
Вечір авторської пісні до Міжнародного дня музики «Лунає музика –
душа співає»
Музична вітальня «О музико, у душу увійди» (до Міжнародного дня
музики)
Тематичний концерт учнівських та викладацьких колективів

01.10
01.10

до Міжнародного дня людей похилого віку
Виставка літератури «У срібнім сяйві прожитих років»
Книжкова виставка-nostalgie «Хай теплою буде осінь життя»

01.10
01.10

Виставка-порада «Таємниця еліксиру молодості»
Година спілкування «Мудрість з сивими очима»

01.10
01.10
01.10

Жовтень
Художня виставка учнів ВДШМ «Чарівна райдуга мистецтва»
до Свята Покрови , Дня захисника України, Дня українського козацтва
11.10
Урок мужності «Душу – Богу! Життя – Україні! Честь – для себе!» (до
Дня захисника Вітчизни)
01.10-30.10
Виставка творчих робіт учнів відділення ОТМ на тему: «Боже,
Україну збережи…»

Козацькі забави «Усі ми під твоїм покровом, Козацька слава і основа!»
12.10
Онлайн проект спільно з бібліотекою-філією № 18 «Ми роду козацького діти»
12.10
Тематичний концерт учнів Вінницької дитячої музичної школи №2
Виставка «КОЗАЦЬКІ ОБЕРЕГИ» учнів та викладачів відділення
12.10
ОТМ
12.10
Слайд-презентація «Сила нескорених» до Дня захисника України
Дата уточнюєть- Урочистості з нагоди Дня українського козацтва та Дня захисника
ся
України
13.10
Історичний екскурс «Козацька душа України»
13.10
Книжкова виставка «Шляхами козацької слави»
12.10

14.10
14.10
14.10

Гра-подорож «Дорогами козацької звитяги»
Книжкова виставка «Нащадки козацької слави»
Демонстрування кінофільму
«Тримайся, козаче!» (Україна, Студія ім.Довженка історичний)
Відео-концерт «Ми за волю, ми за мир» від вихованців творчих колективів МПМ
Відеопрезентація «За рідну землю, за Вітчизну»
Книжкова виставка «Рідна земле моя, ти козацькою славою щедра»
Онлайн концерт «Нащадки козацького роду»

28.10

до Дня вигнання нацистських окупантів із України
Книжкова виставка «В книжковій пам’яті – миттєвості війни»

28.10
09.00
28.10

До 76-річниці визволення України від фашистських загарбників,
фільм «Подвиг розвідника»
Мітинг-реквієм, покладання вінків та квітів

28.10
28.10

Виставка-пам’ять «Хай живі пам’ятають – покоління знають»
Історична година «Дорогами визволення України»

13.10
13.10
14.10
09.00
14.10

19.09-30.10

Спортивні заходи
Відкритий чемпіонат міста з хокею з шайбою серед чоловіків 2020 року (2 коло)

01-12.10

Відкритий чемпіонат міста з футболу серед юнаків 2012-2013 рр.н. сезону 2020-2021 років (1 коло). Місце проведення: ЗЗСО № 35, №33,
ЦМС, КЗ ВМПДЮ ім. Лялі Ратушної

02.10-23.12

Відкритий чемпіонат міста з баскетболу серед чоловічих команд сезону 2020-2021 років (1 етап)

03-10.10

Відкритий чемпіонат міста з шахів серед юнаків та дівчат до 12-ти років. Місце проведення: Театральна,24, база МДЮСШ №6

06.10-17.12

Відкритий чемпіонат міста з баскетболу серед жіночих команд сезону
2020-2021 років (1 етап). Місце проведення: Театральна,24, база
МДЮСШ №

13-20.10

Відкритий чемпіонат міста з шахів серед чоловіків та жінок, присвячений Дню Українського козацтва та Дню захисника України. Місце
проведення: Театральна,24, база МДЮСШ №6

23-30.10

Відкритий чемпіонат міста з шахів серед юнаків та дівчат до 18-ти років. Місце проведення: Театральна,24, база МДЮСШ №6

Дата уточнюється

Спартакіада серед студентів закладів фахової передвищої освіти 20202021 навчального року з тенісу настільного

Дата уточнюється

Відкритий чемпіонат міста з боротьби греко-римської

Дата уточнюється

Відкритий осінній чемпіонат міста з плавання серед юніорів (юнаки
2004-2005 рр.н., дівчата 2005-2006 рр.н.) та юнаків (юнаки 2006-2007
рр.н., дівчата 2007-2008 рр.н.) присвячений Дню захисника України
Місце проведення: КЗ ВМПДЮ ім. Лялі Ратушної

Дата уточнюється

Відкритий Кубок міста з футболу серед аматорських команд сезону
2020 року

Дата уточнюється

Гімназіада серед учнів ЗЗСО міста з футболу 2020 року

Дата уточнюється

Спартакіада серед студентів закладів фахової передвищої освіти 20202021 навчального року з легкоатлетичного кросу

Дата уточнюється

Відкритий чемпіонат міста з волейболу серед чоловічих команд сезону 2020-2021 років (1 етап)

Дата уточнюється

Відкритий чемпіонат міста з волейболу серед жіночих команд сезону
2020-2021 років (1 етап)

Дата уточнюється

Відкритий чемпіонат міста з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до
15-ти років

Дата уточнюється
Дата уточнюється

Відкритий чемпіонат міста з боротьби вільної серед чоловіків та жінок

Дата уточнюється

Спартакіада Вінницького гарнізону 2020 року серед військовослужбовців, працівників Збройних сил України та членів їх сімей з футзалу

Дата уточнюється

Відкритий осінній чемпіонат міста з спортивного орієнтування

Відкритий чемпіонат міста з боротьби самбо серед чоловіків та жінок

СВЯТКОВІ ДНІ, ЗНАМЕННІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ

01 жовтня
01 жовтня
04 жовтня
04 жовтня
05 жовтня
05 жовтня
08 жовтня
09 жовтня
10 жовтня
11 жовтня
11 жовтня
14 жовтня
14 жовтня
16 жовтня
17 жовтня
18 жовтня
20 жовтня
20 жовтня
24 жовтня
25 жовтня
28 жовтня

Міжнародний день людей похилого віку
Міжнародний день музики
День працівників освіти
День кадрового працівниа
Міжнародний день лікаря
Всесвітній день архітектора
День юриста України
Всесвітній день пошти
День працівників стандартизації та метрології
День художника
День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби
День захисника України
День українського козацтва
День шефа
День працівників целюлозно-паперової промисловості
День працівників харчової промисловості
Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної
залози
Всесвітній день статистики
День Організації Об’єднаних Націй
День автомобіліста і дорожника
День визволення України від фашистських загарбників
День ангела

14 жовтня

Митрополит Вінницький і Брацлавський Роман (Балащук Микола Михайлович) - керуючий Вінницько-Брацлавською єпархією
Української автокефальної православної церкви (Православна
Церква України)
Релігійні свят

14 жовтня

ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
у народі «Третя Пречиста»

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

Людмила Янкова

