ПЛАН
організаційних заходів, які відбудуться
у міській раді та в м. Вінниці
у березні 2019 року
Дата
проведення

04,11,18,25

05,12,19,26

05,19

06,13,20,27

21.02.

07,17,21,28

01,08,15,22,29
29.03.
Протягом
місяця

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
• 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 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
• Засідання комісії з питань захисту прав дитини
• Засідання міжвідомчої комісії з питань перепланування квартир
• Засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини,
законності, депутатської діяльності і етики
• Нарада з головами та секретарями квартальних комітетів та комітетів мікрорайонів
• Особистий прийом громадян міським головою
(відповідно до рішення міськвиконкому від 31.01.2019 №255)
• 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 здоров’я та соціального захисту населення
• 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
• 39-а сесія міської ради 7 скликання
• Моніторинг заповнення бази даних учнів znz.edu.vn.ua
• Моніторинг заповнення он-лайн системи dnz.edu.vn.ua
• Підготовка направлень на зарахування дітей в групи компенсу-
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ючого типу та спеціальні класи.
Опрацювання заявок батьків на реєстрацію дітей до ЗДО
Моніторинг заповнення бази даних учнів znz.edu.vn.ua
Моніторинг заповнення он-лайн системи dnz.edu.vn.ua
Замовлення документів про освіту випускників 9-х та 11-х класів
для внесення до відповідного реєстру
Організація індивідуального навчання для учнів з особливими
потребами
Чемпіонат КВН «Елітліга - 2019» серед шкільних команд
Міська спартакіада серед школярів
Інтелектуальна гра для дітей середнього шкільного віку
«Кліктревел»
Конкурс поетів-початківців «Зелене гроно»
Міський конкурс «Майстер української орфографії»
Конкурс проектів учнівського самоврядування «Лідер року»
Проведення вибіркової перевірки дотримання закладами освіти
чинного законодавства при здійсненні фінансово-господарської
діяльності
Конкурс «Молодь обирає здоров’я» серед учнів ЗЗСО міста
Міський конкурс учнівських екологічних ініціатив
Узагальнення результатів атестації бухгалтерсько-економічних
працівників закладів та установ освіти
Літературно-мистецький захід з нагоди відзначення 160 річниці
від дня народження Шолом-Алейхема
Виставка кращих творчих робіт учасників обласного
відбіркового етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської
творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»
Вечір – автограф «Історію країни вплету в свої рядки».
Зустріч з письменником М.Рябим (до дня письменника)
Святковий родинний бал «Весняні красуні»
Музичні зустрічі «Музичні посиденьки». Вивчаємо та співаємо
українські народні пісні спільно з ВПО
Фінал конкурсу краси «Міс Вінниця- 2019»

• Концерт учнів вокально-хорового відділу для ВДМШ№1
• Літературно – фольклорне свято «Масляна іде, весну веде»
•
•
•
•
•

Виставка художніх робіт учнів
«Чарівний образ»
Звітний концерт народного хорового колективу «Дзвін»
Творчий звіт викладачів школи
Прем’єра фільму «Людина з Табуретом». Творча зустріч з
режисером Ярославом Поповим та композитором, який
створював музику для фільму - Тарасом Галаневичем

09.03.
13.03.

14.03.
15.03.
16.03.
19.03.
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21.03.

22.03.

25.03.
27.03.
28.03.

29.03.
06.03.

07.03.

• Міжрегіональний фестиваль-конкурс
естрадного мистецтва
«Зірка-фест»
• Інклюзивний бібліокінозал «Спочатку була книжка»: «Форрест
Гамп»
• Відкриття виставки творчих робіт учнів ВДШМ до 110-річчя від
дня народження Марії Приймаченко «Фантастичний світ»
• Музичні зустрічі «Без тебе світ – зів’ялий квіт» (до 70-річчя від
дня народження В.Івасюка)
• Проект «Подорож у країну Мультляндію» спільно з КП
«Кінотеатр «Родина»
• Персональна виставка творів живопису Ю. Драпіковської
• Поетичний вечір Леся Подерв‘янського
• Черговий тур Чемпіонату міста з інтелектуальних ігор
• Лекція на тему: «Українські народні музичні інструменти»
(лекторська група викладачів ВДМШ№2)
Виставка-портрет «Же през шаблю маєм права!» (до 380-річчя
від дня народження І. Мазепи)
• Літературне свято «Поезія – це завжди неповторність» до
Всесвітнього дня поезії
• Книжковий екскурс «Діти сонця» до Міжнародного дня людини
з синдромом Дауна
• Театралізований дитячий ранок «Парад казкових героїв»
• Відкриття виставки «Разом» з ГО «Даун-синдром» та ГО
«Полум’я надії»
• Звітний концерт ВДШМ «Чарівний світ дитячих мрій»
• Звітний концерт вихованців творчих колективів школи-мистецтв
«Вишенька»
• Конкурс юних вокалістів «Співають діти»
• Мистецький вернісаж «Театр - світ духовності і краси» до
Міжнародного дня театру
День китайської культури «Подорож до Китаю. Піднебесна, що
вражає» з нагоди року Китаю в Україні, спільно з бібліотекоюфілією №15
Концерт гурту «Пан Карпо»
до Міжнародного дня прав жінок і миру
• Святкова концертна програма «І березень дарує диво!»
• Березневе свято «Наші любі мами»
• Виставка – настрій «Вклонімось жінці до землі»
• Книжкова виставка «Жінка. Мати. Берегиня»
• Благодійний концерт вихованців ВДШМ «Вишенька» з БФ
«Миротворець України»
• Конкурс – змагання «Дівчина - весна»

05.03.
06.03.
07.03.

09.03.
12.03.

19.03.

20.03.

01.03.-22.03.

01.03.
01.03.
01.03-17.05.
04.03-15.03.
06.03
06.03.
11.03-15.03.

13.03.

15.03.

• Святковий концерт спільно з ГО «Жінки мироносиці»
до 205-ї річниці з дня народження Т.Г.Шевченка
• Тематичний концерт «Обніміться ж, брати мої» від вихованців
ВДШМ «Вишенька»
• Шевченківські дні «Нетлінне слово Кобзаря»
• Літературна вікторина «Стежками творчості Тараса»
• Квест «Тарас Шевченко: знайомий і незнайомий»
• Урочиста церемонія покладання квітів з нагоди відзначення
205-ї річниці від дня народження письменника Т.Г. Шевченка
• Виставка-портрет «Шевченко від А до Я»
• Демонстрування фільму «Тарас Шевченко»
• Літературно-мистецький проект «Живи Кобзарю, в славі
віковій»
до 75-ї річниці визволення Вінниці
• Урок мужності «Тут бій лунав і Буг до дна кипів»
• Покладання вінків та квітів до Меморіалу Слави та пам’ятного
знаку «Небесній Cотні та загиблим Героям АТО»
• Демонстрування фільму «Подвиг розвідника»
• Урок пам’яті «На шляху до Перемоги»
• Урок-реквієм «Вічна пам’ять героям»
• Історична розвідка «В серцях і книгах пам'ять про війну»
• Урок мужності «Пам’ять серця»
• Міський огляд-конкурс професійної майстерності педагогів
початкової школи «Незабутня ранкова зустріч» відповідно до
Концепції Нової української школи
• Консультативний день КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. № 10 ВМР»
• Міська виставка-конкурс декоративно-ужиткового та
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»
• Міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура») – 2019»
• Літературно-мистецький проект «Шевченко для усіх століть»
• Узагальнення інформації щодо фонду заробітної плати по галузі
Освіта та заборгованість (затримка з виплати) по оплаті праці
• Звіт про надходження позабюджетних коштів за 2 місяці
• Міський фестиваль-конкурс учнівської художньої самодіяльної
творчості «Перлини року – 2019»
• Семінар для заступників директорів ЗЗСО по школі І ступеня на
тему «Подолання інертності мислення та впровадження
інклюзивного навчання як перехід на якісно новий рівень
побудови взаємовідносин між учасниками освітнього
процесу Нової української початкової школи» на базі ЗЗСО № 33
• Консультативний день в КЗ «ДНЗ №17 ВМР»

15.03-17.03.
16.03,
23.03.
18.03-22.03
18.03.-29.03.
18.03.-29.03
18.03-22.03.
20.03.
21.03.
22.03.
22.03.

26.03.

27.03.

02.03.-03.03.
04.03.-07.03.

05.03.-07.03.

11.03.-14.03.
11.03.-18.03.
15.03.-16.03.

18.03.-21.03.
23.03.-24.03.

• Міський конкурс учнівської молоді з інформаційних технологій
• Пробне зовнішнє незалежне оцінювання – 2019
• Аналіз потреби у видатках в т.ч. на оплату енергоносіїв,
харчування та заробітну плату у березні 2019 року
• Моніторинг ведення класних журналів у випускних класах ЗЗСО
• Конкурс «Колискова пісня»
• Виставка-конкурс науково-технічної творчості учнівської
молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»
• Семінар для методистів закладів позашкільної освіти на тему
«Модернізація позашкільної освіти: коло творчих ідей» на базі
ВМПДЮ
• Міський конкурс для учнів 2-3-х класів «Майстер краснопису»
• Консультативний день в КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. № 18 ВМР»
• Звітний концерт художніх колективів закладів освіти міста в
рамках обласного фестивалю вчительської та учнівської
творчості «Проліски надії»
• Семінар для слухачів школи резерву керівних кадрів закладів
загальної середньої освіти на тему «Сучасне освітнє середовище.
Організаційно-методичне моделювання» на базі КУ «ММК».
• Семінар для заступників директорів ЗЗСО зі стажем роботи на
посаді до двох років на тему «Ефективна робота з педагогічними
кадрами як ключовий чинник успішної освітньої діяльності
закладу в умовах Нової української школи» на базі ЗЗСО № 18
Спортивні заходи
• Відкрий турнір з плавання, присвячений пам'яті М.Ф. Гавриш
(2001 р.н. та молодші)
• Спартакіада серед студентів ВНЗ міста 1-2 рівнів акредитації з
баскетболу (юнаки)
• Відкритий міський турнір з футзалу «Фестиваль дитячого
футзалу» серед юнаків 2010-2013 рр.н.
• Відкритий чемпіонат міста з футзалу серед дівчат 2000-2001
рр.н. та молодших, присвячений Міжнародному жіночому дню
та Дню народження Т. Г. Шевченко
• Спартакіада серед студентів ВНЗ 1-2 рівнів акредитації міста з
волейболу (юнаки)
• Відкритий чемпіонат міста з футзалу серед юнаків
2012-2013 рр.н.
• Відкритий чемпіонат міста зі стрільби кульової (стрільба з пневматичної зброї).
• Спартакіада серед студентів ВНЗ 1-2 рівнів акредитації міста з
волейболу (дівчата)
• Відкритий Кубок міста з веслування на байдарках і каное серед

25.03.-29.03.

дорослих, молоді до 23-х років та юніорів
• Спартакіада серед студентів ВНЗ міста 1-2 рівнів акредитації з
баскетболу (дівчата)
СВЯТКОВІ ДНІ, ЗНАМЕННІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ

08 березня

Міжнародний жіночий день

09 березня
09 березня

День національної культури та Шевченківський день
День землевпорядника

14 березня

День українського добровольця

15 березня
18 березня

Всесвітній день захисту прав споживача
День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення
День працівника податкової та митної справи України

20 березня

День визволення Вінниці від фашистських загарбників

21 березня

Всесвітній день поезії

22 березня

Всесвітній день водних ресурсів

23 березня

Всесвітній день метеорології

24 березня
25 березня

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз

17 березня

26 березня

День Служби безпеки України
День Національної гвардії України

27 березня

Міжнародний день театру

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

Людмила Янкова

