
П Л А Н 

організаційних заходів, які відбудуться у міській раді та в м. Вінниці 

у серпні 2020 року 

Дата 

проведення 
ЗАХОДИ 

 

03,10,17,31 

 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) 

 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  

04,11,18,25 

 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  

 Засідання міжвідомчої комісії з питань перепланування квартир 

(при наявності заяв)  

04,18 
 Засідання комісії з питань захисту прав дитини  

(в режимі on-line) 

05,12,17,24 

 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 та секретарями квартальних комітетів та  

комітетів мікрорайонів  

06,13,20,27 

 Чергове засідання виконавчого комітету міської ради  

(в режимі on-line) 

 Засідання постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи  

20.08. 

 Особистий прийом громадян міським головою (відповідно до  

рішення міськвиконкому від 24.10.2019 №2690)  

 Оперативна нарада директора департаменту освіти міської ради з 

завідуючими ДНЗ  

07,14,21,28 

 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  

Заходи освіти 

03.08.-31.08. Опрацювання документів у системі документообігу Docsvision  

03.08.-31.08. Опрацювання документів, які надходять від Департаменту освіти і на-

уки Вінницької ОДА через систему документообігу «Освіта Вінниччи-



ни» 

03.08.-31.08. Опрацювання документів, які надходять від закладів освіти через  

систему документообігу «Освіта - документ» 

03.08.-31.08. Моніторинг заповнення бази даних учнів znz.edu.vn.ua 

03.08.-31.08. Моніторинг заповнення он-лайн системи dnz.edu.vn.ua 

03.08.-31.08. Комплектування груп дитячим контингентом закладів дошкільної 

освіти. Зміна статусу в реєстраційних картках дітей в загальному  

міському електронному реєстрі; 

03.08.-31.08. Конкурс освітніх проектів серед закладів дошкільної освіти 

03.08.-31.08. Замовлення передруку зіпсованих документів про освіту, дублікатів 

втрачених документів про освіту, заміна зіпсованих додатків у НМЦ 

ПТО у Вінницькій області 

03.08.-31.08. Міський рейд «Всеобуч» 

03.08.-31.08. Формування мережі класів та контингентів учнів ЗЗСО на  

2020-2021навчальний рік 

03.08.-31.08. Підготовка закладів освіти до роботи в новому навчальному році,  

контроль за ходом ремонтних робіт  

03.08.-31.08. Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів у закладах  

дошкільної освіти, які працюють  в умовах карантину 

03.08.-31.08. Розробка Програми розвитку освіти на 2021-2023 роки 

03.08.-06.08. Узагальнення інформації щодо фонду заробітної плати по галузі 

Освіта та заборгованість (затримка з виплати) по оплаті праці 

03.08.-06.08. Звіт про надходження позабюджетних коштів за 7 місяців 

10.08.-21.08. Огляд стану готовності закладів освіти до роботи в новому  

навчальному році 

17.08-21.08. Формування уточненої потреби у видатках до кінця місяця та внесення 

змін до кошторису 

20.08-31.08. Розрахунок прогнозних показників до проекту міського бюджету по 

галузі «Освіта» на 2021 рік 

22.08.-24.08. Заходи до річниці Дня незалежності України 

25.08.-28.08. Засідання міських фахових методичних об’єднань  
26.08.-28.08. 

 

Серпнева конференція педагогічних працівників закладів освіти  

Вінницької міської ОТГ 

Заходи культури 

02.08, 09.08, 

16.08 

Музичні зустрічі «Музичні посиденьки» спільно з родинами ВПО 

02.08 Презентація «Крила країни» до Дня повітряних сил Збройних Сил 

України  

08.08 Книжкова виставка «Дивовижна ЗОО планета» 

18.08, 26.08 Цикл літературних годин-портретів «Життя стривожений акорд» до 

50-річчя створення Вінницької обласної організації Спілки 

 письменників України 

25.08 Книжкова виставка «Великий Каменяр українського народу» до дня 

народження І. Франка 



Серпень 

(дата  

узгоджується) 

Відкриття 14-го ВІННИЦІЯнського фестивалю комедійного та  

пародійного кіно у м. Вінниці  
 

серпень Підведення підсумків конкурсу на кращого читача ЦБДЮ «Літо з 

книгою. Найкращий читач-2020» 

Проект «Мистецькі вихідні» 

1,8,15,29.08 Онлайн проєкт «Концерт вихідного дня» за участю вихованців  

міського Палацу мистецтв 

1.08 Розважальна програма «Домашні улюбленці» та майстер-клас з 

орігамі «Мої улюблені тваринки» 

1.08 Екскурсія «З янголом за плечима» 

08.08  Екскурсія   «Дзвін часу»   

08.08 Розважальна програма «Щастя є» та майстер-клас з плетення фенічки 

«Браслет дружби»   

14.08  Участь у акції «Полум’я братерства» (Центр історії Вінниці спільно з 

ММО «Станиця Вінниця Пласту – національної скаутської організації 

України») 

15.08  Екскурсія «Дзвін часу»   
 

15.08 Пізнавально - розважальна програма «День зоряних пригод» та 

 майстер-клас з малювання «Зоряне небо»   

22.08 Розважальна програма «Веселі Мульти-Пульти» та майстер-клас з  

виготовлення фігурок для пальчикового театру «Герої з мультиків»   

22.08  Велосипедна екскурсія «Циклісти епох»   

29.08  Екскурсія з центром історії Вінниці  «Вінниця – місто муралів»   

29.08 Розважальна програма «Лісова школа. Сторінками книг Всеволода 

Нестайка» та майстер-клас з виготовлення стаканчика - підставки для 

олівців   

До Дня Незалежності України 

12.08 Виставка-панорама «Україна у просторі і часі»   

20.08 Книжкова виставка «Україна на зламі історії і долі»   

21.08 Конкурс дитячого малюнку «Україна майбутнього»   

22.08 Відео-проект літературно-музичний флешмоб «Я люблю мою  

країну-Україну»  

23.08 Виставка «Символ незалежності України»   

23.08 Виставка-панорама «Моя земля – це незалежна Україна»   

23-24.08 «Ми – це Україна», виставка творчих робіт  учнів відділення  

образотворчого мистецтва   

24.08 Демонстрування  кінофільму «Гетьманські клейноди»  

24.08 Онлайн концерт «Моя Україна – мій сонячний дім»   



22-24.08 Презентація книги «Щоденний запис кінного походу: студентський 

рух напередодні Незалежності» 

Локація «На кордоні Дикого поля: українське козацтво XVIIст.» 

24.08 Книжково-ілюстративна експозиція «Україна унікальна, Україна 

надзвичайна!»   

24.08 Культурно-мистецький онлайн проєкт за участю провідних колективів 

Вінниці 

24.08.08 Екскурсія монастирем капуцинів «Оборона і віра» 

серпень Презентація книжкової виставки «Ти у серці моїм, Україно!» 

Спортивні заходи 

07-09.08. Відкритий чемпіонат міста з волейболу серед ветеранів 60+ 

10.08-29.10. 
Відкритий чемпіонат міста з футболу серед аматорських командсезону 

2020 року. 

15-17.08. 
Відкритий Кубок міста з веслувального слалому в  с. Сокілець 

(Немирівський р-н). 

22.08. 
Відкритий міський турнір з веслування на байдарках і каное,  

присвячений «Дню Незалежності України». 

Дата  

уточнюється  

Відкритий турнір з волейболу серед ветеранів "Волейбол єднає  

покоління" 2020 року. 

Дата  

уточнюється  

Турнір з футболу "Футбольна битва районів" серед аматорських клубів 

міста (10-й сезон), присвячений Дню Незалежності України. 

Дата  

уточнюється   

 Спартакіада Вінницького гарнізону 2018 серед вiйськовослужбовцiв, 

працівників Збройних Сил України та членів їх сімей з тенісу (спор-

тивний комплекс Командування Повітряних Сил Збройних Сил 

України). 

Дата  

уточнюється   

Відкритий чемпіонат міста з боротьби самбо серед юнаків та дівчат 

середнього та молодшого віку 2006-2007 рр.н., присвячений Дню  

Незалежності України. 

Дата  

уточнюється   

Спартакіада Вінницького гарнізону 2020 року серед 

вiйськовослужбовцiв, працівників Збройних Сил України та членів їх 

сімей зі стрільби з прикладної бойової зброї (ПМ-1) (спортивний  

комплекс Командування Повітряних Сил Збройних Сил України). 

 

СВЯТКОВІ ДНІ, ЗНАМЕННІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 

01 серпня День інкасатора 

02 серпня День аеромобільних військ України 

02 серпня День Повітряних сил Збройних сил України 

06 серпня Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї 

08 серпня День військ зв'язку України 

09 серпня День працівників ветеринарної медицини      



09 серпня День будівельника  

14 серпня Свято Маковія - Перший (Медовий) Спас 

15 серпня День археолога 

19 серпня День пасічника 

19 серпня Свято Преображення Господнє - Другий (Яблуневий) Спас 

22 серпня 
Всеукраїнський День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, 

які загинули при виконанні службових обов’язків 

23 серпня День Державного Прапора України 

24 серпня День Незалежності України 

28 серпня Успіння Пресвятої Богородиці 

29 серпня День авіації України 

29 серпня 
День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за неза-

лежність, суверенітет і територіальну цілісність України 

30 серпня    День шахтаря                                      

 

День хіротонії 

 

28.08.2012 р.

  

 

«ВАРСОНОФІЙ 

Архієпископ Вінницький і Барський 

Української православної церкви» 

 

 

                                 Інтронізація (предстоятеля УПЦ) 

 

17.08.2014 р.
  

 

«ОНУФРІЙ (Орест Березовський) 

Предстоятель Української православної церкви митрополит  

Київський і всієї України» 

 

 

 

 

 

Начальник відділу організаційного 

забезпечення та діловодства  

апарату міської ради та її виконкому     Людмила Янкова 


