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

14,21,28

08,15,22,29

15.01.

02,09,16,23,30

17.01.

03,10,17,24,31

04,11,18,25
IV декада
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 18.01.2018 №128)
 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
 37-а сесія міської ради 7 скликання

Протягом
місяця

03.01.-18.01.

08.01.-31.01
09.01.-11.01.
15.01.-31.01.
15.01.-31.01.
15.01.-31.01.
15.01.-31.01.
15.01.-31.01.
15.01.-31.01
15.01.-31.01.
15.01.-31.01.
15.01.-31.01.
15.01.-31.01.
16.01.-25.01
18.01.-31.01.
25.01.
31.01.
01.01.
01-13.01.

 Всеукраїнська Інтернет-олімпіада з інформатики
 Формування статистичного звіту про кількість працівників, їх
якісний склад та професійне навчання за 2016 рік (6-ПВ), (85-К).
 Складання зведеної річної звітності по галузі «Освіта»
 Контроль за проведенням процедур закупівель теплової енергії,
водопостачання та послуг шкільних їдалень
 Звіт про надходження позабюджетних коштів за 2018 рік
 Виставка художніх робіт « Новорічна казка»
 Затвердження мережі дошкільних навчальних закладів на 2019
рік
 Моніторинг з визначення потреб у різних соціальних послугах
серед батьків дітей з особливими освітніми потребами віком від
2 до 14 років
 Фахові методичні об’єднання на базі загальноосвітніх
навчальних закладів міста
 Замовлення документів про освіту випускників 9-х та 11-х класів
для внесення до відповідного реєстру
 Координація ходу атестації педпрацівників ЗО
 Організація індивідуального навчання для учнів з особливими
потребами
 Реалізація проектів «Дай руку однокласнику», «Школа зручна для
всіх» в рамках програми «Вчитися на рівних»
 Поновлення матеріалів узагальненого соціального паспорту
загальноосвітніх навчальних закладів міста
 Моніторинг зайнятості учнів в позаурочний час
 Моніторинг заповнення бази даних учнів znz.edu.vn.ua
 Моніторинг заповнення он-лайн системи dnz.edu.vn.ua
 Чемпіонат КВН «Елітліга - 2019» серед шкільних команд
 Міська спартакіада серед школярів
 Міський учнівський відеочелендж «Що змінить Україну?»,
присвячений Дню Соборності України
 ІІІ етап (обласний) Всеукраїнських предметних олімпіад
 Консультативний день в комунальному закладі «Дошкільний
навчальний заклад №74 Вінницької міської ради»
 Консультативний день в КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №12 Вінницької міської ради»
 Святкова новорічна дискотека від МПМ
 «Різдвяні студії»

02.01.

 Новорічне рандеву. Караоке-шоу «Зірка на Ялинці»

02.01.

 Виставка-портрет «Людина, як символ нації» до 110-річчя від
дня народження Степана Бандери.
 Святкова концертна програма «Різдвяні дзвіночки»
 Святкова концертна програма від студії сучасного вокалу
«Victoria». Караоке-шоу «Зірка на Ялинці»
 Проведення новорічних ранків «Новорічні пригоди в країні
«Cherry Land»

04.01.
04.01.
04.01.,
08.01, 09.01,
11.01
04.01., 08.01.,
10.01.
04.01., 11.01.
04.01., 09.01.
04.01.
04.01.
05.01.

05.01.
06.01.-19.01.
07.01.
07.01.
08.01.
08.01.
10.01.
10.01.
11.01.
12.01.-13.01.
12.01.
12.01.
13.01.,20.01.,
27.01.

 Новорічні майстер-класи «Школа веселого Сніговика»
 Новорічна квест-екскурсія для дітей «Таємниці новорічної
Вінниці»
 Концертна програма «Новий рік та Різдво - з хором «Вінниця»
 Тематичний вечір «Різдвяні зустрічі»
 День світлих вчинків (збір речей, продуктів, подарунків воїнам
АТО)
 Концертна програма від провідних вокальних студій міста
«Співаймо разом!».
 Дискотека від МСsDJ
 Книжково-ілюстративна експозиція «Бог предвічний народився»
 Виїзна вітальня «Зимова круговерть» Колядки і щедрівки
співають діти-учасники «Музичних посиденьок»
 Святковий концерт та презентація «Вінницького дідуха»
 Святковий концерт «Різдвяні зустрічі»
 Фестиваль народного мистецтва «Різдвяне диво»
 Різдвяна зустріч «Радуйся! Ой, радуйся, земле, Син Божий
народився!»
 Різдвяний вертеп «Ой радуйся, земле»
 Рок-фестиваль «RokVinFest»
 Святкова концертна програма «Новорічний вернісаж» від
вихованців ВДШМ
 Фестиваль вуличної їжі «FoodFest»
 Майстер-клас від «Майстер Шеф»Танцювальний марафон
«У ритмі свята»
 Проект «Новий рік єднає» для дітей з обмеженими
можливостями
 Музичні зустрічі. «Новорічно-різдвяні переспіви» «Музичні
посиденьки».
Вивчаємо та співаємо українські народні пісні спільно з ВПО

13.01.
13.01.
14.01.
15.01.






18.01.
23.01.




31.01.
06.01.




06.01.
10.01.
15.01.






19.01.
22.01.



22.01.
22.01.
22.01.
22.01.
22.01.







22.01.
24.01.
27.01
29.01.






29.01.



03.01.-05.01.



04.01.-31.01.



09.01.-31.01.



Урочисте закриття Новорічної Резиденції
Караоке-шоу «Зірка на Ялинці»
Концертна програма «Новий рік та Різдво - з хором «Вінниця»
Виставка творчих робіт учнів мистецьких шкіл м. Вінниці
«Новорічний вернісаж»
Літературно-мистецький проект «Різдво в колі друзів»
Презентація виставки творчих робіт учнів ВДШМ «Новий рік на
поріг»
Конкурс - фестиваль «Різдвяні передзвони»
День інформації та покладання квітів до пам’ятника поета
«Свіча у кам’яній пітьмі» (до дня народження В. Стуса)
«Стусівські» читання «Постать, що єднає Україну»
Виставка творів живопису Наталії Жижко
ІІІ-й тур Чемпіонату міста з інтелектуальних ігор
Спортивно-розважальні заходи в рамках проведення свята
Водохреща
Кастинг конкурсу краси «Міс Вінниця-2019»
до Дня Соборності України
Демонстрування художнього фільму «Злука»
Історична година «Україна – соборна держава»
День інформації «Україна – неповторна, незалежна і соборна!»
Концерт кращих учнів «Соборна Україна»
Історична година «Вона - наш витвір, наша мрія, соборна, вільна
Україна» (до 100-річчя з дня проголошення Акту злуки
Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної
Республіки)
Година патріотизму «Єднайся, мій народе!»
Поетична територія та виставка до Дня Соборності України
Година-реквієм «Голокост: злочин проти людства»
Демонстрування кінофільмів: «Битва під Крутами», «Лист без
конверта» До Дня пам’яті героїв битви під Крутами
Бесіда «Крути – бій за майбутнє» (День пам’яті Героїв Крут)
Спортивні заходи
Відкритий міський Кубок з футзалу (міні-футболу) "Новорічні
зустрічі" серед дітей молодшого шкільного віку
Відкритий чемпіонат міста з футзалу серед аматорських команд
сезону 2018-2019 років (2 коло).
Відкритий чемпіонат міста з волейболу серед чоловічих команд
сезону 2017-2018 років (2 етап).

11.01.-13.01.
15.01.-31.01.
12.01.-19.01.
22.01. -31.01.
27.01.-31.01.
26.01.-27.01.

 Відкритий чемпіонат міста з веслувального слалому із загальної
фізичної підготовки.
 Відкритий чемпіонат міста з баскетболу серед чоловічих команд
сезону 2019-2020 років (2 етап).
 Відкритий чемпіонат міста з шахів серед юнаків та дівчат до 8ми років.
 Відкритий чемпіонат міста з баскетболу серед жіночих команд
сезону 2018-2019 років (2 етап).
 Відкритий чемпіонат міста з волейболу серед ветеранів 2019 року.
 Відкритий чемпіонат міста з кікбоксингу "ВАКО" 2019 року серед юнаків та дівчат, юніорів та дорослих
СВЯТКОВІ ДНІ, ЗНАМЕННІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ

01 січня
07 січня
14 січня

Новий рік
Різдво Христове
Новий рік за старим стилем

19 січня
22 січня
25 січня

Водохреща
День Соборності України
День святої Тетяни (студентський день)

26 січня

Міжнародний день митника

27 січня
29 січня

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
День пам'яті Героїв Крут

31 січня

Міжнародний день ювеліра

01.01.2006
єпископська
хіротонія

День Хіротонії
МИХАЇЛ (Бондарчук Ігор Петрович) керуючий Вінницьким
єпархіальним управлінням, єпископ Вінницький і Брацлавський

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

Людмила Янкова

