
 

П Л А Н 

організаційних заходів, які відбудуться 

у міській раді та в м. Вінниці 

у травні 2019 року 

 

Дата 

проведення 
ЗАХОДИ 

06,13,27 

 

 Апаратна нарада міського голови з секретарем міської ради, за-

ступниками міського голови, в.о. керуючого справами викон-

кому, керівниками виконавчих органів міської ради, відділів апа-

рату міської ради та її виконкому 

 Нарада керівників виконавчих органів та відділів апарату міської 

ради з працівниками 

 Нарада директора департаменту культури міської ради з     праці-

вниками департаменту та керівниками закладів культури міста 

07,17,21,28 

 Засідання постійної комісії міської ради з питань промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг 

 Засідання постійної комісії міської ради з питань освіти, культу-

ри, молоді, фізкультури і спорту 

 Нарада з керівниками житлово-експлуатаційних підприємств 

 Нарада директора департаменту охорони здоров’я з керівниками 

лікувально-профілактичних закладів 

07,21 
 Засідання комісії з питань захисту прав дитини 

 Засідання міжвідомчої комісії з питань перепланування квартир 

08,15,22,29 

 Засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності і етики 

 Нарада з головами та секретарями квартальних комітетів та ко-

мітетів мікрорайонів 

16.05. 
 Особистий прийом громадян міським головою 

(відповідно до рішення міськвиконкому від 31.01.2019 №255) 

 

16,23,30 

 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 здо-

ров’я та соціального захисту населення 

03,10,17,24,31 

 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 

31.05.  41-а сесія міської ради 7 скликання 

Протягом  

місяця 

 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 

 Замовлення документів про освіту випускників 9-х та 11-х класів 

для внесення до відповідного реєстру 

 Організація індивідуального навчання для учнів з особливими 

потребами 

06.05.  Узагальнення інформації щодо фонду заробітної плати по галузі 

Освіта та заборгованість (затримка з виплати) по оплаті праці 

07.05.  Звіт про надходження позабюджетних коштів за 4 місяці  

13.05.-17.05.  Опрацювання показників економічного та соціального розвитку 

галузі 

17.05.-22.05.  Формування уточненої потреби у видатках до кінця місяця та 

внесення змін до кошторису 

02.05- 29.05.  Формування замовлення на фінансування видатків по галузі 

«Освіта» у червні 

02.05.- 29.05.  Розрахунок потреби у видатках на фінансування відпускних та 

матеріальної допомоги на оздоровлення 

30.04.-05.05. 
 ХХVІ Комплексна олімпіада з математики, фізики, інформатики 

«Турнір чемпіонів» 

02.05.-08.05.  ХІV Міжнародний фестиваль народної хореографії «Барвінкове 

кружало» 

02.05.-10.05.  Патріотична акція «Пам’ятаємо. Перемагаємо» 

07.05.-31.05.  Моніторинг стану забезпечення права на освіту осіб з  

особливими потребами  

08.05.  Заходи до Дня пам'яті та примирення та Дня перемоги над  

нацизмом в Європі   

13.05.-17.05.  Тижневик «Сімейні цінності» 

13.05.-17.05  Фізкультурно-оздоровчий захід «День здоров’я» 

13.05.-17.05  Змагання «Нащадки козацької слави» 

02.05.-15.05. 
 Перевірка списків випускників-екстернів для уточнення реєстру 

в НМЦ ПТО у Вінницькій області  

13.05.-20.05.  Моніторинг якості освіти випускників: школи І ступеня 

14.05.-19.05.  Заходи до Дня Європи 

24.05. 
 Підведення підсумків методичної роботи за 2018-2019 навчальний 

рік в рамках загальноміського проекту «Ім’я в освіті міста» 

21.05.  Зовнішнє незалежне оцінювання з математики 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


 

20.05.  Свято обдарованої юні «Талант - 2019» 

22.05.-20.06.  Моніторинг якості освіти випускників школи ІІ-ІІІ ступенів 

23.05. 

 Семінар для  керівників ЗДО  «Художньо-естетичний розвиток 

дошкільника як основа формування загальнокультурної  

грамотності учня Нової української школи» на базі КЗ «ДНЗ 

№36 ВМР» 

15.05.-16.05. 

 Засідання Координаційної ради Всеукраїнської громадської  

організації «Асоціація педагогічних працівників закладів  

          дошкільної освіти» 

23.05.  Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови  

27.05. 
 Зовнішнє незалежне оцінювання з іспанської, німецької,  

французької мови 

27.05.- 28.06. 
 Участь у проведенні звітування керівників закладів освіти на  

загальних зборах (конференціях) 

28.05.  Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови 

30.05.  Зовнішнє незалежне оцінювання з фізики 

30.05.- 31.05. 
 Навчання та перевірка знань  працівників міських пришкільних 

таборів з денним перебуванням з питань ОП БЖД. 

07.05. 
 Семінар для начальників таборів з денним перебуванням дітей 

«Один день в таборі» 

15.05. 
 Звітно-виборча конференція міської громадської організації 

«Союз старшокласників «Лідер» 

02.05- 13.05.     Формування остаточного підтвердження замовлення документів 

про освіту особливого зразка (золота, срібна медаль)  

02.05 -17.05.  Формування остаточного підтвердження замовлення документів 

про освіту особливого зразка (свідоцтва з відзнакою)  

13.05.- 31.05.  Замовлення передруку зіпсованих документів про освіту,  

дублікатів втрачених документів про освіту, заміна зіпсованих 

додатків у НМЦ ПТО у Вінницькій області 

14-05.-30.05 
 ІІ тур загальноміського фестивалю серед вихованців закладів 

дошкільної освіти  «Чарівна квітка» 

31.05. 
 Гала-концерт загальноміського фестивалю дитячої творчості 

«Чарівна квітка» серед вихованців закладів дошкільної освіти 

13.05.-17.05.  Тиждень безпеки в ЗДО 

13.05. 

 Засідання школи резерву керівників закладів дошкільної освіти на 

тему «Створення системи атестаційної роботи в ЗДО. Алгоритм 

підготовки та проведення атестації педагогічних працівників» 

17.05  Консультативний день в КЗ «ДНЗ №45 ВМР» 

02.05.  Великодня казка «Великодня троянда добра та любові» 

03.05.  Дитяча музична вистава «Пригоди Писаночки» 



 

04.05.  Мистецький проект «Діти-дітям» 

05.05.  Концерт до Дня конституції Польщі 

07.05.  Фінал КВН «Еліт ліга» 

08.05. 
Міні фестиваль «Галявина Сонця і Мрій» в рамках реалізації 

проекту «Мистецький сад Михайла Коцюбинського». 

11.05.  Всеукраїнському конкурс- фестиваль «Юний концертмейстер» 

13.05. 

 
 Урок живої історії на тему «Незламне військо Першої  

Республіки. Армія УНР 1917-1921» 

14.05. 

 
 Відкриття виставки творчих робіт учнів ВДШМ «Весняний  

розмай» 

16.05. 

 

 Мистецький проект  до Міжнародного дня сім’ї  «Тато, мама, 

брат і  я – музично обдарована сім’я» 

17.05.  Персональна виставка творів живопису Заслуженого діяча  

мистецтв України Панчука Ф.В. 

 Виставка творчих робіт учасників міського конкурсу юних  

художників «Малюємо європейську Вінницю» 

18.05.  Загальношкільний фестиваль – конкурс дитячої інструментально 

– ансамблевої творчості «Концертино»    

19.05.   Демонстрування фільму «Замордоване покоління» з циклу  

«Невідома Україна» до річниці великого терору, масових  

репресій 1937-1938 рр. 

 Святковий концерт з нагоди 30-річчя зразкового ансамблю  

народного танцю «Квіти Поділля» 

20.05.  Акція пам’яті жертв політичних репресій 

22-23.05  Інтерактивний фестиваль «English Аround the Museum» ( для  

дітей молодшого та середнього шкільного віку). 

23.05.   Презентація книги «AVE. До 100-ліття Гетьманату Павла  

Скоропадського» 

25.05.- 26.05.  Міжнародний конкурс-фестиваль з пул-денсу 

31.05.  Фестиваль «Зоряна мрія» 

до Дня пам’яті та примирення 

і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

07.05.  Концерт творчих колективів та солістів «На хвилях пам’яті» 

08.05  Майстер-клас «Червоні маки» 

08.05.  Книжкова виставка  «Музей М.М. Коцюбинського в роки Другої 

світової війни» 

08.05.  Концертна програма Академічного міського камерного хору 

«Вінниця»  

08.05.-09.05.  Демонстрування тематичних кінофільмів «Моє дитинство» та 

«ПОЗИВНИЙ ЗЕНІТ» 



 

09.05. 

 

 

 

 

 Виставка творчих робіт учнів закладу ВДХШ «Світ без війни» 

 Урочиста зустріч міського голови з ветеранами ІІ Світової війни 

 Покладання вінків та квітів до Меморіалу Слави і Пам’ятного 

знаку на честь Небесної Сотні та Героїв АТО 

 Святкові концертні програми 

 Покладання квітів до пам’ятників воїнам визволителям та  

святковий концерт «Уклін живим – загиблим слава!»  

до Міжнародного дня матері 

08.05.  Свято матері «Мама сонечко в сім’ї, ми – промінчики її»  

10.05  Свято матері «Найрідніша в світі»  

 Творча майстерня «Для матусі в подарунок ми малюємо  

 малюнок» 

11.05  Лекторій «Мамина пісня… (Образ матері в літературі)»  

11.05.-12.05.  Майстер-клас «Подарунок для матусі» 

14.05.  Творча майстерня «Листівка для матусі»  

 Свято матері «Мамо, рідна і кохана!» 

До Всесвітнього Дня вишиванки 

 

 

 

 

16.05. 

 Літературний урок «Вишивала мати рушники золотими й синіми 

нитками…»  

 Бібліотечний флеш-моб «Чарівна краса вишиванки» 

 Дитячий ранок «Вишиванка з бабусиної скрині» 

 Свято вишиванки «Вічна пісня барв і кольорів» 

 Літературно-мистецьке мереживо «Українська вишиванка – світ 

краси і фантазії» 

 Жива інсталяція «Символ ідентичності» 

 Флеш-моб «Мені сорочку мати вишивала…» 

17.05.  Майстер-клас вишивки хрестиком «Мистецтво української  

вишивки» 

до Міжнародного дня сім'ї 

15.05. 

 
 Свято сім`ї «Хто в сім`ї найголовніший» 

 Родинне свято «З родини йде життя людини»  

 День інформації «Сім’я та родина – два слова єдиних» 

 Родинне свято «Тепло родинного вогнища» 

 Сімейні зустрічі «Хай славиться рід наш, сім’я і родина» 

25.05.  Сімейний фестиваль «Сім’я від «А» до «Я» 

День Європи у Вінниці 



 

 

 

 

 

 

18.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Урочисте відкриття свята 

 «Віденський бал по-вінницькі»  

 Мистецькі проекти «Europe Music Travel», «Мелодія повітря».  

 Фестиваль «VinBookFest» 

 Проект «Україна, освячена горном» 

 Меморіальний проект «Хайтарма. Повернення» до Дня боротьби 

за права кримськотатарського народу 

 Проект «Feel Europe» 

 Фестиваль спорту «Сила міст-7» 

 Фестиваль циркового мистецтва «Яскрава арена» 

 Фестиваль мистецтв «Сузір’я талантів» 

 Фестиваль оркестрів «Union Bands Fest» 

 VIII-й фестиваль «Вінницька студентська весна» 

 І-й Вінницький фестиваль актуального  

 вуличного мистецтва «Соm.Unity» 

 Фестиваль дитячої та юнацької творчості «АRT LEND FEST» 

 Фестиваль «Vinnytsia Food Fest» 

 

18.05.-19.05.  

 

 Проект «НІЧ ЄВРОПИ»: 

 Концертна програма від Злати Огневич 

 Проект «КІНОдворик» 

 Проект «Ніч європейського кіно» 

 Концерт гурту Хорея Козацька з українською бароковою  

музикою XVIII ст. 

 Музейний перфоманс «Столична ніч» 

 Інтерактивна екскурсія «Шукати вихід марно» 

 Інтерактивна екскурсія «Дзвін часу» 

 Екскурсійна програма у Вінницькому музеї моделей транспорту 

 Літературно-мистецький проект «Літературна субота  

європейської ночі» 

Спортивні заходи 

04-16.05.  Відкритий чемпіонат міста з футболу серед юнаків 2006-2007 

рр.н., 2007-2008 рр.н., присвячений 74-ій річниці Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні.  

07.05.  Відкритий чемпіонат міста з боротьби самбо серед юнаків та ді-

вчат  середнього та молодшого віку 2005-2006 рр.н.,  присвяче-

ний Міжнародному дню сім’ї.  

 Традиційна загальноміська легкоатлетична естафета серед сту-

дентів ВНЗ 1-4 рівня акредитації, професійно-технічних училищ 

та учнів ЗНЗ міста, присвячена Дню Перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні. 



 

09.05.  Відкритий турнір з веслування на байдарках і каное серед юнаків 

та дівчат, присвячений 74-ій річниці Перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні.  

10-12.05.  Відкритий чемпіонат міста з веслувального слалому серед юна-

ків та дівчат 2005-2006 рр.н., 2007-2008 рр.н., присвячений 74-ій 

річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.  

18.05.  Фестиваль «Сила міст-7».  

18-19.05.  Змагання з легкої атлетики «Матч міст». 

19.05-02.06.  Відкритий чемпіонат міста з футболу серед юнаків 2008 р.н.  

22-23.05.  Відкритий чемпіонат міста з сумо серед юнаків до 16-ти років.  

25.05.  Загальноміський захід «Велодень».  

26.05.  Загальноміський захід «Вінниця Біжить – 2019».  

29.05.  Спартакіада міста серед спортсменів з інвалідністю «Спорт роз-

виває людину - ми віримо в спорт» (сорсо, баскетбол, шашки, 

дартс, перегони на візках, флорбол, «літаюча тарілка» («фрізбі»), 

теніс настільний, пейнтбол) 

31.05-02.06.  Відкритий літній чемпіонат міста з плавання серед юнаків 2004-

2005 рр.н. та дівчат 2005-2006 рр.н., юніорів (юнаки 2002-

2003рр.н., дівчата 2003-2004рр.н.) присвячений міжнародному 

Дню захисту дітей. 

СВЯТКОВІ ДНІ, ЗНАМЕННІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 

01 травня День праці 

03 травня Всесвітній день свободи преси 

05 травня Міжнародний день акушерства 

08 травня День пам'яті та примирення         

08 травня День Червоного Хреста і Червоного Півмісяця  

09 травня День  Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні  

12 травня Всесвітній день медичних сестер 

12 травня  День матері 

 15 травня Міжнародний  день сім'ї     

 16 травня Всесвітній день вишиванки 

 17 травня Всесвітній день інформаційного суспільства 

18 травня Міжнародний день музеїв                               

18 травня 
День боротьби за права кримськотатарського народу. День пам`яті жертв 

депортації (1944) кримськотатарського народу 

18 травня День Європи у м. Вінниці 



 

18 травня  День науки                                                         

19 травня День пам'яті жертв політичних репресій                     

20 травня День банківських працівників      

23 травня День морської піхоти України 

25 травня День філолога 

25 травня День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження 

26 травня  День хіміка 

29 травня Міжнародний день миротворців ООН 

31 травня Міжнародний день боротьби з тютюнокурінням 

День хіротонії 

04.05.1996 
Керуючий Вінницькою єпархією  Православної церкви України 

Митрополит Православної церкви України Симеон 

04.05. 

священство 

Єпископ-ординарій  Кам`янець-Подільської дієцезії  

Леон Дубравський  

22.05.1990 Митрополит Православної церкви України Роман                                                                                               

 

 

Начальник відділу організаційного   

забезпечення та діловодства  

апарату міської ради та її виконкому     Людмила Янкова 


