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

08,15,22

02,09,16,23,30

02,16

03,10,17,24

18.04.

04,11,18,25

05,12,19,26
26.04.
Протягом

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
 40-а сесія міської ради 7 скликання
 Підготовка направлень на зарахування дітей в групи компенсуючого типу та спеціальні класи.

місяця

02.04., 23.04.

 Підготовка направлень на зарахування дітей в групи компенсуючого 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
 Конкурс «Колискова пісня»
 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
 Конкурс проектів учнівського самоврядування «Лідер року»
 Міський конкурс учнівських екологічних ініціатив
 Міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура») – 2019»
 Моніторинг організації національно-патріотичного виховання
дітей та учнівської молоді
 Моніторинг готовності стану матеріально-спортивної бази навчальних закладів до роботи в весняно-літній період
 Опрацювання заявок батьків на реєстрацію дітей до ЗДО

02.04.

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

02.04.

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

02.04.
02.04.

 Конкурс «Колискова пісня»
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

06.04.
07, 14, 21
10.04
11.04.
12.04.
12.04.
12.04.
13.04.

Міська спартакіада серед школярів
 Конкурс проектів учнівського самоврядування «Лідер року»
Міський конкурс учнівських екологічних ініціатив
Міський
етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура») – 2019»
Моніторинг організації національно-патріотичного виховання
дітей та учнівської молоді
Моніторинг готовності стану матеріально-спортивної бази навчальних закладів до роботи в весняно-літній період

16.04.
17.04.
17.04.
18.04.

19.04.
19.04.
23.04.
01.04.
01.04.
03.04.
04.04.
05.04.

10.04.
10.04.
20.04, 24.04.
21.04.

21.04.
22.04.
22.04. - 27.04.
24.04.
24.04.
24.04.

 Мистецький салон « Геній німого кіно» (130 р. від
д. н. Ч. Чапліна)
 Творчий вечір «Творчість осяяна теплом…» (до 65-річчя від дня
народження Панчука Ф.В.)
 Гала – концерт та виставка художніх робіт учнів школи
«Мистецтво єднає серця»
 Звітний концерт на предмет підтвердження звання «народний
аматорський танцювальний колектив» школи сучасного танцю
«Болеро»
 Урок живої історії на тему «Незламне військо Першої
Республіки. Армія УНР 1917-1921»
 Фестиваль сопілкарів «Веселі дударики»
 Заняття з арт-терапії «Палітра емоцій, слів і кольорів»
До Міжнародного дня сміху
 Фінал КВН на призи міського голови
 Сміхограй «Хай звучить веселий сміх».(до Дня сміху).
 XIII міський конкурс сатири і гумору «Вінницька гуморина
ім. А.Гарматюка»
 Виставка творчих робіт учасників конкурсу сатири і гумору
«Вінницька гуморина» ім. А.П. Гарматюка
 Свято гумору «Сабарівські усмішки» до Міжнародного дня
сміху
до Свята Великодня
 Виставка творчих робіт учнів Вінницької дитячої музичної школи №2 «Великодній дивосвіт»
Виставка творчих робіт учнів відділення образотворчого мистецтва ВДШМ «Вишенька» «Великодні барви»
 Серія майстер-класів «Подарунки на Великдень»
 Виставка дитячої творчості «Великодня іграшка своїми руками»
(спільно з гуртком м’якої іграшки та студією сучасного декору
МПШЮ)
 Майстер - клас «Розмалюю писанку, розмалюю…»
 Великодня виставка «Величне свято Воскресіння»
Виставка - конкурс дитячих робіт до Великодня
 Година ужиткового мистецтва «Великдень на гостину просить і
крашанку, як усмішку підносить»
Фестиваль народної творчості «Писанковий дивосвіт»
 Відкриття виставки творчих робіт учнів ВДШМ «Візерунки Великодня»

25.04.
25.04.
25.04.
25.04.
25.04.
17.04.
19.04.
24.04.
25.04.

25.04.
25.04.
25.04.
26.04.
26.04.
26.04.
01.04.-15.05.
01.04.-12.04.
03.04.-04.04.
03.04.-05.04.
03.04.
08.04-19.04

08.04.-19.04.

10.04.

 Творча майстерня «Свято Великодньої писанки» (до Великодня)
 Майстер-клас «Писанка мальована, на щастя подарована». (28
квітня – Світле Христове Воскресіння. Великдень)
 Фестиваль «Великоднє Диво»
 Мистецький проект «Пасхальні візерунки» за участю провідних
майстрів з розпису писанок
 Великодній майстер-клас «Писанкове диво»
до річниці трагедії Чорнобильської АЕС
 Конкурс дитячого малюнку «Світ навколо нас»
 Виставка творчих робіт учасників конкурсу «Світ навколо нас»
Вечір-реквієм «Пропусти Чорнобиль крізь серце» (участь вінничан в ліквідації наслідків ЧАЕС)
 Урок пам’яті «Атомне століття раною горить» до Міжнародного
дня пам’яті Чорнобильської трагедії, спільно з бібліотекоюфілією № 18
 Урок-реквієм «Чорнобиль: чорний спомин, вічний біль»
Година-застереження «Чорнобиль не має минулого часу»
 Урок пам’яті «Атомне століття раною горить»
 Церемонія покладання квітів та вінків до пам’ятника «Жертвам
Чорнобиля» за участю керівництва міста та області, учасників
ліквідації аварії на ЧАЕС та громадськості міста
 Виставка-реквієм «Чорнобиль: трагедія, подвиг, застереження»
Зустріч з ліквідатором «Чорна трагедія нашої землі»
 Перевірка списків випускників-екстернів для уточнення реєстру
в НМЦ ПТО у Вінницькій області
 Моніторинг ведення класних журналів у випускних класах ЗЗСО
 Засідання міської атестаційної комісії
 Цикл вистав дитячого соціально-правового агіттеатру «WinStream» на тему «Булінг, що це таке і як з ним боротися» для
школярів міста
 Фестиваль для обдарованих дітей з інвалідністю «Повір у себе»
 Моніторинг «Забезпечення наступності в роботі дошкільного та
загальноосвітнього закладів»
 Моніторинг впровадження системи оцінки якості знань учнів 811 класів з української мови, математики, історії України у закладах загальної середньої освіти
 Інструктивно-методичний семінар з проведення «Дня цивільного захисту» з практичним відпрацюванням дій на випадок надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій та в умовах загрози терористичного акту на базі ЗЗСО № 27

11.04



11.04-15.04.
12.04.





15.04.
15.04.-26.04.
17.04.
18.04





19.04




19.04.
22.04.-26.04.
22.04-26.04
22.04.-26.04.
22.04.-26.04.
22.04.-26.04.
23.04.
24.04.
26.04.
26.04.
30.04.-05.05.
02.04.









Інструктивно-методичний семінар для вихователів-методистів
ЗДО «Показовий день «Тижня безпеки дитини» з практичним
відпрацюванням дій на випадок надзвичайних, несприятливих
побутових, нестандартних ситуацій та в умовах загрози терористичного акту» на базі КЗ «ДНЗ №51 ВМР»
Міський етап фестивалю «Дружин юних пожежників»
Консультативний день в КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. № 22 ВМР»
Семінар для директорів ЗЗСО на тему «Формування управлінської компетентності керівників закладів освіти в умовах становлення Нової української школи» на базі ЗЗСО№31
Екологічний марафон «Ми творимо планету власноруч»
Міський екологічний форум для учнів та педагогів ЗЗСО
Семінар для керівників ЗДО «Художньо-естетичний розвиток
дошкільника як основа формування загальнокультурної грамотності учня Нової української школи» на базі КЗ «ДНЗ №36
ВМР».
Консультативний день в КЗ «ДНЗ №4 ВМР»
Конкурс «Кращий знавець англійської мови» (гурток «Спілкуймося англійської»)
Тиждень знань безпеки життєдіяльності в ЗЗСО
Тиждень знань безпеки життєдіяльності в закладах дошкільної
освіти
Чемпіонати з різних видів спорту в рамках «Старти надій» серед
вихованців закладів дошкільної освіти
І тур загальноміського фестивалю дитячої творчості серед вихованців закладів дошкільної освіти «Чарівна квітка»
Дні цивільного захисту в закладах загальної середньої освіти
Засідання Колегії Департаменту освіти
Семінар для начальників таборів з денним перебуванням дітей
«Один день в таборі»



Звітно-виборча конференція міської громадської організації
«Союз старшокласників «Лідер»



Консультативний день в КЗ «ЗШ І ст. № 25 ВМР»



ХХVІ Комплексну олімпіаду з математики, фізики, інформатики
«Турнір чемпіонів»
Спортивні заходи
 Відкритий чемпіонат міста з важкої атлетики серед юнаків та
дівчат до 13-ти років

04.04.-08.04.
05.04.
05.04.
05.04.-06.04.
09.04.-11.04.
13.04.-14.04.

13.04.-20.04.
15.04.-19.04.
16.04.
17.04.-19.04.
22.04.-25.04.
22.04.-26.04.
22.04.-27.04.
27.04.-28.04.

 Відкритий турнір з хокею на траві серед чоловічих команд
 Фестиваль зарядки, присвячений всесвітньому Дню здоров'я
Відкритий Кубок міста з боротьби самбо серед кадетів 20032004 рр.н.
 Відкрий турнір з плавання, присвячений пам'яті М.Ф. Гавриш
(2001 р.н. та молодші)
 Відкритий Кубок міста з веслувального слалому, присвячений
роковинам аварії на Чорнобильській АЕС
 Відкритий чемпіонат міста з веслування на байдарках і каное
серед юніорів та молоді до 23-х років та особистий чемпіонат
міста
 Відкритий чемпіонат міста з шахів серед юнаків та дівчат до
14-ти років
 Спартакіада серед студентів ВНЗ міста 1-2 рівнів акредитації з
футзалу (юнаки)
 Відкритий чемпіонат міста з важкої атлетики серед молоді до
23-х років
 Спортивні ігри серед учнів ЗНЗ міста з легкої атлетики
 Відкритий чемпіонат міста з волейболу серед дівчат шкільного
віку
 Спартакіада серед студентів ВНЗ міста 1-2 рівнів акредитації з
футзалу (дівчата)
 Відкритий чемпіонат міста з шашок-64
 Відкритий чемпіонат міста з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат 2003-2004 рр.н., 2005-2006 рр.н.
СВЯТКОВІ ДНІ, ЗНАМЕННІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ

01 квітня

День сміху

07 квітня

День геолога

07 квітня

Благовіщення

07 квітня

Всесвітній день здоров'я

11 квітня

Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів

12 квітня
17 квітня

День працівників ракетно-космічної галузі України
День пожежної охорони

18 квітня

День пам'яток історії та культури

20 квітня

День довкілля

23 квітня

Всеукраїнський день психолога

23 квітня

Всесвітній день книги та авторського права

24 квітня

Міжнародний день секретаря

26 квітня

День Чорнобильської трагедії

27 квітня

День кадровика

28 квітня

Великдень: Світле Христове Воскресіння

28 квітня

Всесвітній день охорони праці

07 квітня

День хіротонії
Верховний архієпископ Української греко-католицької церкви
Блаженнійшому верховному архієпископові (Святослав Шевчук)
Керуючий Тульчинською єпархією УПЦ Митрополит Тульчинський і Брацлавський УПЦ Іонафан (Єлецьких Анатолій Іванович)

23 квітня

29 квітня

День народження
Настоятелька Свято-Троїцького жіночого ставропігійного монастиря української православної церкви м.Немирів матушка Херувима (Галина Грицишина)

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

Людмила Янкова

