
П Л А Н 

організаційних заходів, які відбудуться у Вінницькій міській раді та  

в м. Вінниці у вересні 2021 року 

 

Дата 

проведення 
ЗАХОДИ 

 

06,13,20,27 

 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 місь-

кої ради з працівниками 

 Щотижнева виробнича нарада директора департаменту культури 

міської ради 

 Засідання постійної комісії міської ради з питань охорони  

здоров’я та соціального захисту населення  

 
 

  Оперативна нарада директора департаменту освіти міської ради 

з директорами шкіл 

14.09 

 Засідання постійної комісії міської ради з питань промисловос-

ті, 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)  

 

07,21  Засідання комісії з питань захисту прав дитини  

15.09 

 Засідання постійної комісії міської ради з питань законності,  

депутатської діяльності і етики 

 Засідання постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності  

 Нарада з головами квартальних комітетів та  

комітетів мікрорайонів  

02,09,16,23, 30  Чергове засідання виконавчого комітету міської ради  

16.09 
 Засідання постійної комісії міської ради з питань містобудуван-

ня, будівництва, земельних відносин та охорони природи  

03,10,17,24 

 Нарада міського голови з секретарем міської ради, заступника-

ми міського голови, в.о. керуючого справами виконкому 

 

17.09. 

 Засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

 

Дата та час 

уточнюється 
 12-а сесія міської ради 8 скликання 



Заходи освіти 

01.09.-30.09. Міський конкурс освітніх проєктів серед закладів дошкільної освіти 

01.09.-30.09. Міський рейд «Всеобуч» 

01.09. –30.09 Міський етап Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок» 

01.09.-30.09. Місячник з попередження ДТП «Увага – діти на дорозі» в закладах 

загальної середньої освіти 

01.09-10.09 Конкурс відеороликів «Сучасна Вінниця для дошкільнят» 

06.09.- 12.09. Заходи до Дня міста 

14.09.-30.09. І  тур конкурсу «Вихователь року - 2021»  

24.09. Урочистості до Всеукраїнського Дня дошкілля 

Заходи культури 

01.09 Концерт учнів до відзначення Дня знань 

02.09 

 

Презентація книги Н. Доляк «Електрифіковане та українізоване. 

Українське місто сто років тому» 

02.09 Творчий вечір народного артиста України, поета-пісняра Юрія  

Рибчинського 

02.09 

 

Відкриття інтерактивної фотовиставки «Українська антарктида: 

історія та сучасність»  

03.09 Виставка виробів майстрів народного мистецтва нашої громади «У 

звичаях, традиціях умільців - ти душу їхню пізнаєш». 

03,17.09 Проект «Happy library». Майстер-клас «Святковий сувенір»» та твор-

че дозвілля для вихованців ГО «Паросток» спільно з ГО «Спільна 

справа» 

 04.09 Вечір українського романсу «Очима ти сказав мені люблю» 

04-05.09 Відео-версія XXV-го фестивалю «Зоряна мрія» 

до Дня знань  

05,19. 09 «Музичні посиденьки». Вивчаємо та співаємо українські народні 

пісні спільно з родинами ВПО 

06.09 Виставка творчих робіт учнів закладу «Літній пленер» 

10.09 Мистецький захід, присвячений  Дню Знань: «Чарівна музична країна 

знань» 

11.09 Демонстрування кінофільму «ЗОШИТ ВІЙНИ» до Дня українського 

кіно. Зустріч з  творчою групою 

15-17. 09 Цикл заходів з нагоди дня народження М.М.Коцюбинського 

15.09 Осінній бал «Щедрі дари саду й городу» 

16.09 Літературне свято «Обрії життя та творчості» до дня народження  

М. Коцюбинського 

17.09 Виставка-персоналія «Звеличена талантами вінницька земля» до дня 

народження М. Коцюбинського 

19.09 Розважальна програма « В гостях у країні Мульті - Пульті»  



19.09 Святкова концертна програма «Сабарів святкує» до Дня народження 

мікрорайону Сабарів 

23.09 

 
Відкриття виставки  відділення образотворчого мистецтва ВДШМ 

«Красо України, Поділля…» в рамках проекту Арт-хол 

24.09 Концертна програма «Серце віддане дітям» привітання працівників 

ДНЗ «Лісова казка» з Днем дошкілля 

25.09 Вечір пам’яті «Трагедія Бабиного Яру», присвячена пам’яті жертв  

Бабиного Яру 

25.09 Звітний концерт «Краса природи в пісні й слові» 

28.09 Бібліомікс «Руки, що роблять диво»  до річниці відкриття «Музею 

гончарного мистецтва ім. О. Г. Луцишина    

28.09 Творчий звіт народних аматорських колективів 

29.09 Вечір пам'яті «Пам`ять про жертви Бабиного Яру в наші стукає  

серця» 

30.09 Відео лекторій «Михайло Грушевський – історик і будівничий нації» 

30.09 

 
Конкурсно-розважальна програма  «Віра, Надія, Любов» 

30.09 Онлайн-журнал «Уклін тобі, осіннє покоління»  до Міжнародного 

дня людей похилого віку  

30.09 Інтелектуальний турнір «Що? Де? Коли?» до Дня вчителя 

до Всеукраїнського дня бібліотек 

27.09 Поетичний флешмоб в рамках проекту «Літературно-мистецький 

 салон». «Вересневе побачення» 

29.09 День відкритих дверей «Місце зустрічі – бібліотека» 

30.09  Бібліотечні посиденьки «Цей дивосвіт – бібліотека»  

30.09 Online презентація «Увесь світ з вами, якщо ви з нами» 

30.09 Віртуальна мандрівка «В об’єктиві – бібліотечний дизайн» 

30.09 Бібліотечний уїк-енд «Цей дивосвіт – бібліотека» 

День Міста «Вінниця-2021» 

08.09 Виставка «Вінниця – моє місто» 

08.09 Презентація книги «Місто щасливих людей – Вінниця» та презента-

ція книги М. Пащенка «Легенди та історії Вінниці» 

09.09 Вистава для медичних працівників міста   

10.09 Церемонія нагородження ХV-го ВІННИЦІЯнського кінофестивалю     

11.09 Цикл культурно-мистецьких заходів «Вінниця – місто магніт» 

11-30.09 

 

Виставка переможців відкритого загальношкільного конкурсу  

візуального мистецтва «Вінниця – місто щасливих дітей» 

11.09 Спільний творчий проект «Rock-n-choir» за участю гурту «Sunrise», 

вихованців народного театру пісні «Територія року»,  камерного хору  

ім.В.Газінського 



11.09 Концертна програма «Благословенні будьмо і єдині» за участю  

аматорських колективів ВЦКС 

11.09 Концерт відомих вінницьких рок-гуртів та виконавців «Зал слави  

Вінницького рок-н-ролу» 

11.09. 
Виставка кращих творчих робіт учасників міського конкурсу юних 

художників «Малюємо старовинну Вінницю» 

Спортивні заходи 

02-05.09. 
Відкритий міський турнір з футболу серед юнаків 2009-2010 рр.н., 

2011 р.н., 2012 р.н 

02.09-24.12. 
Відкритий чемпіонат міста з хокею з шайбою серед чоловіків 2021 

року (2 коло) 

03-04.09. 
Чемпіонат міста зі стрільби кульової, присвячений Дню фізичної  

культури і спорту в Україні та Дню міста  

04-05.09. 
Відкритий міський турнір з веслування на байдарках і каное «Швид-

ка хвиля», присвячений Дню фізичної культури і спорту в Україні 

04-11.09. 
Відкритий міський турнір з шахів «Південний Буг-16», присвячений 

Дню фізичної культури і спорту 

7.08.09. 
Відкритий Кубок міста з боротьби на поясах Алиш серед дорослих 

(чоловіки, жінки) 

07.09. 

Нагородження кращих працівників галузі, ветеранів, активістів  

фізичної культури і спорту, з нагоди відзначення Дня фізичної  

культури і спорту 

09.09. 

Нагородження переможців та призерів міжнародних та  

всеукраїнських змагань, з нагоди відзначення Дня фізичної культури 

і спорту 

08-11.09. 
Відкритий міський турнір з футболу серед юнаків 2013 р.н., 2014 р.н., 

2015 р.н. 

11.09. Фестиваль спорту «Сила міст-9» до Дня міста 

09.09. Відкритий чемпіонат міста з дзюдо серед чоловіків та жінок 

10-12.09. Відкритий особистий чемпіонат міста з веслувального слалому  

11.09. Відкритий чемпіонат міста з дріфтингу (5-й етап) 

15.09. Відкритий Кубок міста з важкої атлетики серед чоловіків та жінок 

18-25.09. 
Відкритий чемпіонат міста з шахів серед юнаків та дівчат до 16-ти 

років 

25-26.09. 

Відкритий чемпіонат міста з веслування на байдарках і каное серед 

юнаків та дівчат 2006-2007 рр.н., 2008-2009 рр.н. «Осінній приз»,  

присвячений пам’яті ЗТУ А.М. Іванова 

25-26.09. Відкритий чемпіонат міста з сумо серед молоді до 21-го року 

30.09. 
Відкритий чемпіонат міста з боротьби самбо серед школярів 2007-

2008 рр.н. 

СВЯТКОВІ ДНІ, ЗНАМЕННІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 

01 вересня День знань 



02 вересня День нотаріату  

05 вересня  День підприємця 

07 вересня День військової розвідки 

08 вересня Міжнародний день солідарності журналістів 

11 вересня День  фізичної культури і спорту     

11 вересня   День міста Вінниці 

11 вересня День українського кіно 

12 вересня День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості 

12 вересня День танкіста 

13 вересня День програміста 

13 вересня День перукаря 

17 вересня День пам'яті українських журналістів 

17 вересня День рятівника                                                                           

18 вересня День винахідника і раціоналізатора 

18 вересня День фармацевтичного працівника 

19 вересня День працівників лісу 

21 вересня Міжнародний день миру 

22 вересня  День партизанської слави                                                                   

26 вересня  День машинобудівника  

27 вересня День вихователя 

27 вересня Всесвітній день туризму  

26 вересня Міжнародний день глухих 

30 вересня Всеукраїнський день бібліотек 

30 вересня День усиновителя 

 День ангела                                                 

14 вересня 

СИМЕОН (Шостацький Володимир Іванович) - Митрополит Право-

славної церкви України, Керуючий Вінницько-Барської єпархією 

Православної церкви України  

 

   

Начальник відділу організаційного 

забезпечення та діловодства  

апарату міської ради та її виконкому     Людмила Янкова 


