
 

П Л А Н 

організаційних заходів, які відбудуться 

у міській раді та в м. Вінниці 

у червні 2019 року 

 

Дата 

проведення 
ЗАХОДИ 

03,10,24 

 

 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 

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, культу-

ри, молоді, фізкультури і спорту 

 Нарада з керівниками житлово-експлуатаційних підприємств 

 Нарада директора департаменту охорони здоров’я з керівниками 

лікувально-профілактичних закладів 

04,18 
 Засідання комісії з питань захисту прав дитини 

 Засідання міжвідомчої комісії з питань перепланування квартир 

05,12,19,26 

 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 

20.06. 
 Особистий прийом громадян міським головою 

(відповідно до рішення міськвиконкому від 31.01.2019 №255) 

 

06,13,20,27 

 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 

07,14,21 

 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 

Протягом  

місяця 

 Проект «Мистецькі вихідні» 

 Підготовка направлень на зарахування дітей в групи компенсу-

ючого типу та спеціальні класи. 



 

 Опрацювання заявок батьків на реєстрацію дітей до ЗДО 

 Комплектування груп закладів дошкільної освіти дитячим кон-

тингентом. Зміна статусу в реєстраційних картках дітей в зага-

льному міському електронному реєстрі 

 Вивчення стану організації літнього оздоровлення в закладах 

дошкільної освіти 

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

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

 Замовлення передруку зіпсованих документів про освіту, дублі-

катів втрачених документів про освіту, заміна зіпсованих додат-

ків у НМЦ ПТО у Вінницькій області 

 Участь у проведенні звітування керівників закладів освіти на за-

гальних зборах (конференціях) 

 Замовлення передруку зіпсованих документів про освіту, дублі-

катів втрачених документів про освіту, заміна зіпсованих додат-

ків у НМЦ ПТО у Вінницькій області 

 Формування узагальнених списків учнів 1-х та 10-х класів; фор-

мування мережі 1-х та 10-х класів 

 Комплектація груп дітей для відпочинку в оздоровчих закладах 

та забезпечити їх організоване перевезення 

02.06., 09.06., 

23.06., 30.06. 
 Музичні зустрічі «Музичні посиденьки» Вивчаємо та співаємо 

українські народні пісні спільно з ВПО 

03.06., 04.06. 

 
 Звітний концерт студії сучасного танцю «Альфа-денс» 

04.06.-14.06.  Міжнародний мистецький пленер «Кращий художник» 

05.06. 

 
 Концертна програма «Літо-весела пора!» (для дітей, що відпочи-

вають в шкільних таборах) 

07.06., 14.06., 

21.06. 
 Арт-скриня: майстер-класи з паперопластики, рукоділля 

07.06. 

 
 Концертна програма «Літо, привіт!» за участю вихованців во-

кальної студії «Дебют» 

08.06., 22.06. 

 
 Проект «Арт-мозаїка» 

08.06. 

 
 Всеукраїнський літературний фестиваль «Нехай це буде за ве-

лінням серця» в рамках реалізації проекту «Мистецький сад Ми-

хайла Коцюбинського» 

10.06.,12.06  Майстер-класи для дітей у ВОДКРС за проектом «Добром зігріте 

серце» 

11.06 Майстер-клас «Дивовижний світ витинанки» 

11.06., 12.06. Чемпіонат з інтелектуальних ігор серед шкільних літніх таборів 



 

14.06. 

 
 Брейн-ринг для вихованців пришкільного табору ЗОШ №36 (спі-

льно з бібліотекою-філією №18) 

 Проект «Молодіжна академія» 

14.06.-16.06.  Міжнародний літературний фестиваль «Острів Європа» 

 Презентація виставки «Хасидський хлопчик з Вінниці» до 180-

річчя з дня народження Іцхака Йоеля Лінецького у рамках Між-

народного фестивалю «Острів Європа» 

15.06. 

 
 Проект «Арт-пікнік» 

20.06. 

 
 Виставка графічних робіт Олександра Бокова «Піднімаючи заві-

су» 

21.06.   Відкриття виставки творчих робіт учнів закладу ВДШМ 

22.06. 

 

 Покладання вінків та квітів до Меморіалу Слави і Пам’ятного 

знаку на честь Небесної Сотні та Героїв АТО до Дня скорботи та 

вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

22.06.  День інформації «Як довго ця війна тривала»  

до Міжнародного дня захисту дітей 

01.06. 

 

 

 

 

 

 

 

 Мистецький проект «Свято мильних бульбашок» 

 Фестиваль дитячої творчості  «Планета дитинства» 

 Фестиваль дитячої творчості «Діти – квіти життя» 

 Ігрова програма «Дитинства чисте джерело»  

 Година спілкування з психологом: «Родинні традиції» 

 Конкурс малюнку «Дитинство наше – в нас одне»   

 Свято «Мирна країна -  щаслива дитина»  

 Святкова концертно-ігрова програма «Дитинство – це ти і я»  

02.06.-09.06.  Фестиваль «Чілдрен Кінофест 2019 р» 

03.06.  Майстер-клас «Літні мотиви в техніці орігамі»   

До Дня Конституції України 

24.06.  Правова година «Конституція – гарант майбутнього України»  

25.06. Конкурс дитячого малюнка «Моя Україна»  

26.06.  Презентація проекту «Читаючий бульвар» 

26.06. 

 
 Літературно-мистецький проект «Я українець, і моє це право – 

любити землю горду й величаву»  

27.06.  Інтелектуальна гра «Дитина мала, але має права»  

27.06.  Правова година «Символ вільної держави»  

27.06.  Правова година «Конституція України – погляд у майбутнє» 

29.06. 

 
 Фестиваль польової кухні ім.Т.Сича 

29.06.  Концертна програма «Омріяна поколіннями» до дня Конституції 



 

 України 

до Міжнародного дня молоді 

30.06.  Міський випускний бал 

  Молодіжна концертно -розважальна програма «Мрій! Твори! 

Дій!» 

 Свято творчості «День молоді - свято сміливості і натхнення!» 

03.06.-21.06. 

 Забезпечення функціонування мережі пришкільних таборів з 

денним перебуванням дітей на базі закладів загальної середньої 

та позашкільної освіти  міста 

03.06.-21.06. 
 Перевірка стану організації роботи таборів з денним перебуван-

ням дітей 

03.06.-20.06.  Моніторинг якості освіти випускників школи ІІ-ІІІ ступенів 

03.06.-14.06.  Чемпіонати з різних видів спорту в рамках «Старти надій» серед 

вихованців закладів дошкільної освіти 

04.06.  Зовнішнє незалежне оцінювання з історії України 

06.06.  Зовнішнє незалежне оцінювання з біології 

10.06.-14.06. 
 Перевірку стану організації охорони праці, безпеки життєдіяль-

ності в пришкільних таборів з денним перебуванням. 

11.06.  Зовнішнє незалежне оцінювання з географії  

13.06.  Зовнішнє незалежне оцінювання з хімії 

21.06.  Засідання Колегії Департаменту освіти 

Спортивні заходи 

04.06.  Відкритий чемпіонат міста з важкої атлетики 

08.06.-15.06.  Відкритий чемпіонат міста і швидких шахів серед чоловіків та 

жінок 

14.06.-16.06.  Відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики. Місце проведення:  

база МДЮСШ №1 (легкоатлетичний стадіон) 

 Відкритий чемпіонат міста з веслування на байдарках і каное се-

ред спортивних шкіл «Стрімкі човни» та ветеранів 

28.06.  Відкритий міський турнір з веслування на байдарках і каное се-

ред юнаків та дівчат, присвячений Дню Конституції України 

28.06.-30.06.  Відкритий чемпіонат міста з веслувального слалому серед юніо-

рів. Місце проведення: с. Сокілець (Немирівський р-н) 

СВЯТКОВІ ДНІ, ЗНАМЕННІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 

1 червня Міжнародний день захисту дітей                            

2 червня  День працівників водного господарства України                                                 

5 червня Всесвітній день охорони довкілля 



 

6 червня День журналіста України 

9 червня День працівників легкої промисловості 

12 червня День працівників фондового ринку           

16 червня День Святої Трійці 

16 червня День медичного працівника 
 

20 червня День експертної служби 
 

20 червня Всесвітній день біженців 
 

22 червня День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні 
 

23 червня День державної служби   

28 червня  День Конституції України 

30 червня  День молоді 

 

Річниця єпископських свячень (хіротонія)   

27.06.1998 р. 

ЛЕОН ДУБРАВСЬКИЙ (Леонід Станіславович)                                           

Єпископ-ординарій  Кам`янець-Подільської дієцезії Римсько-католицької  

церкви 

 

День Ангела 

14 червня 

АГАПІТ (Бевцик Іван Васильович) 

керуючий Могилів-Подільською єпархією УПЦ, митрополит Могилів-

Подільський і Шаргородський Української православної церкви 

25 червня 

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 


