Україна
Знам’янськаміськарадаКіровоградськоїобласті

Виконавчий комітет

Розпорядження
від 15 грудня2015 р.

№ 159
м. Знам`янка

Про затвердження заходів щодо
підготовки та проведення новорічних
і різдвяних свят у місті
З метою організації в місті змістовного дозвілля дітей, юнацтва та дорослого
населення під час новорічних та різдвяних свят, керуючись ст.42 п.3 п/п 20 Закону
України«Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Затвердити міські заходи щодо підготовки та проведення новорічних і різдвяних
свят у місті (додаються).
2. Керівникам відділів і структурних підрозділів міськвиконкомузабезпечити
виконання вищезазначених заходів.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на виконуючу обов’язки
першого заступника міського голови, начальника відділу інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю Загородню В.Г.

Міський голова

С. Філіпенко

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 15.12.2015 р.№159
ЗАХОДИ
щодо підготовки та проведення новорічних і різдвяних свят у місті
№
п/п
Придбання та своєчасне направлення
1.
новорічних привітань:
- керівникам трудовихколективів
підприємств, установ;
- депутатам обласної та міської рад;
- міськвиконкомам та районним
державним адміністраціям;
- Почесним громадянам м. Знам'янка;
- членам органів самоорганізації
населення;
- керівникам релігійних організацій
2.
Для організації та проведення новорічних
та різдвяних заходів на базі міського
Палацу культури забезпечити
прикрашання Головної ялинки
3.

4.

Забезпечити привітання з Новим роком
ветеранів, внесених до акції «Зірка
пам’яті» та ветеранів-підопічних
територіального центру (приміщення
терцентру)
Провести:
«Вечорниці на Андрія» - вечір відпочинку
для учасників клубів за інтересами,
гуртків та населення
Майстер-класи з декоративно-ужиткового
мистецтва «Новорічні та Різдвяні
подарунки»
Масовий захід «А хто, хто Миколая
любить» для всіх дітей
смт. Знам’янкаДруга
Театральну виставу: «По Україні ходить
Святий Миколай»
Театралізоване свято відкриття міської
ялинки
Новорічний ранок «Зустрічаємо Новий
рік» на засіданні дитячого клубу за
інтересами «Пізнайко»
Ігрові програми для дітей

Термін
виконання

до 25.12.2015

до 18.12.2015

до 30.12.2015

11.12.2015

з 14.12.2015
по 13.01.2016

18.12.2015
19.12.2015
11:00
19.12.2015
15:00
(біля МПК)

Відповідальні

Організаційний відділ

УМА та ЖКГ
(нач. Лаптєва Л.О.)
міський Палац
культури
(дир. Кравцова Л.В.)
Управління
соціального захисту
населення, терцентр
Відділ культури і
туризму,Будинок
культури смт.
Знам’янка Друга
Відділ культури і
туризму,Будинок
культури смт.
Знам’янка Друга
Відділ культури і
туризму,Будинок
культури смт.
Знам’янка Друга
Відділ освіти

Відділ культури і
туризму, міський
Палац культури
Відділ культури і
21.12.2015
туризму, міський
о 12:00.
Палац культури
Відділ культури і
з 21.12.2015
туризму,Будинок
по 22.01.2016 р культури смт.
Знам’янка Друга

Новорічну розважальну
програму«Новорічні мрії» на засіданні
клубу «Ветеран»

23.12.2015
о 12:00

Новорічні ранки для дітей працівників
підприємств міста

25-30.12.2015

Новорічні ранки для категорійних дітей,
учнів закладів освіти, дітей та юнацтва
міста
Новорічний вечір на засіданні клубу
«Ровісник»
Новорічний вечір на засіданні клубу
«Кураж»
Новорічні ранки для
дітейсмт. Знам’янкаДруга та категорійних
дітей
Проведеннявиїзногоноворічного ранку для
дітейпрацівниківпсихоневрологічногоінтернату
Новорічний ранок для дітей сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування та
дітей з багатодітних сімей
Новорічний ранок для дітей-інвалідів,
дітей, які постраждали від наслідків аварії
на ЧАЕС, дітей із сімей, що опинились у
складних життєвих обставинах
Вечір відпочинку для молоді
смт. Знам’янкаДруга
Святкове засідання дитячого клубу «Нове
покоління» спільно з християнською
церквою «Благодать»
Святкове засідання «З Різдвом
Христовим», на засіданні дитячих клубів
«Дивоцвіт», «Пізнайко»

25-30.12.2015
о 10:00

26.12.2015
о 16:00
27.12.2015
о 18:00
28.12.2015
29.12.2015
9:30

30.12.2015
о 14:00
на базі МПК

30.12.15
о 10:00
на базі БДЮТ

30.12.2015

06.01.2016
12:00-14:00
09.01.2016
о 12:00

Театралізоване дійство «Віншуємо радість
всім людям на добро» до різдвяних свят

13.01.2016

Різдвяний вертеп

13.01.2016
9:00

Вітальні програми по установах міста
«Щедрівочка щедрувала»

14.01.2016

«Українські вечорниці» в клубах за
інтересами та гуртках

15.01.2016

Зимові туристично-краєзнавчі походи до

Протягом

Відділ культури і
туризму, міський
Палац культури
Відділ культури і
туризму, міський
Палац культури
Відділ освіти
Відділ культури і
туризму, міський
Палац культури
Відділ культури і
туризму, міський
Палац культури
Будинок культури
смт. Знам’янкаДруга
Відділ культури і
туризму, міський
Палац культури
Відділ культури і
туризму, міський
Палац культури,
служба у справах
дітей, відділ молоді та
спорту
ЦСССДМ, управління
соціального захисту
населення
Відділ культури і
туризму, Будинок
культури
смт. Знам’янкаДруга
Відділ культури і
туризму, міський
Палац культури
Відділ культури і
туризму, міський
Палац культури
Відділ культури і
туризму,Будинок
культури смт.
Знам’янка Друга
Відділ освіти
Відділ культури і
туризму, Палац
культури
Відділ культури і
туризму,Будинок
культури смт.
Знам’янка Друга
Відділ культури і

Чорного лісу (спільно з туристичнокраєзнавчим клубом «Чорнолісся»)
приурочені до новорічних та різдвяних
свят
Тематичні екскурсії «Українські звичаї і
традиції новорічно-різдвяного циклу» за
матеріалами експозиції «Етнографія»
Перегляд мультиплікаційних фільмів

Тематичну поличку «Свята та народні
прикмети взимку»
Урок духовності «Святий Миколай ти до
нас завітай»
Літературно-ігрову годину «Святий
Миколай, до нас у гості завітай»
Калейдоскоп новорічних загадок
Віртуальну подорож «Новий рік країнами
світу»
Майстер-клас з виготовлення різдвяних та
новорічних сувенірів «Різдвяна зірка»
Розважальні ігри «Зимові забави»
Майстер-клас «Майстерня Діда Мороза»
Майстер-клас «Поробки для ялинки»
Вікторину «Колядують зорі на Різдво
щороку»
Книжкову виставку «Замріяна казка зими»
Народознавчий калейдоскоп «Різдвяні
свята в Україні»
Книжковий вернісаж «Дивосвіт різдвяних
свят»
Мультмандрівку «Подорож у зимову
казку»

грудня-січня

Протягом
грудня-січня
Протягом
грудня-січня
місяця
11.12.2015
Міська
бібліотека №1
17.12.2015
Центральна
універсальна
бібліотека
17.12.2015
Міська
бібліотека №3
19.12.2015
Міська
бібліотека №1
22.12.2015
Центральна
універсальна
бібліотека
24.12.2015
Міська
бібліотека №2
25.12.2015
Міська
бібліотека №1
26.12.2015
Міська
бібліотека №3
5.01.2016
Міська
бібліотека №1
5.01.2016
Міська
бібліотека №2
5.01.2016
Міська
бібліотека №3
6.01.2016
Міська
юнацька
бібліотека
6.01.2016
Міська
бібліотека №1
9.01.2016
Міська
бібліотека №3

туризму, міський
краєзнавчий музей
Відділ культури і
туризму, міський
краєзнавчий музей
Відділ культури і
туризму, міський
Палац культури

Відділ культури і
туризму, ЦБС

Засідання клубу «Дивоцвіт» «Добрі свята
приходять у дім»
Мульт-мандри «Різдвяні канікули в
Простоквашино»
Народознавчу скарбничку «Народних свят
чарівна круговерть»

5.

Святкові ігрові програми для учасників
дитячих колективів художньої
самодіяльності МПК на свіжому повітрі
Забезпечити:
Придбання та вручення солодощів
учасникам міського театралізованого свята
для дітей до Дня Святого Миколая та
відкриття міської ялинки
Відвідування категорійних дітей до Дня
Святого Миколая
- Участь у святах до Дня Святого
Миколая дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування загальноосвітніх
навчальних закладів міста;
- участь учнів загальноосвітніх
навчальних закладів в урочистому
відкритті новорічної ялинки;
- участь делегацій загальноосвітніх
навчальних закладів міста у відвідуванні
Головної ялинки області

14.01.2016
Центральна
універсальна
бібліотека
14.01.2016
Міська
бібліотека №1
18.01.2016
Центральна
універсальна
бібліотека
Протягом
січня

Відділ культури і
туризму, міський
Палац культури

19.12.2015

Відділ освіти, відділ
культури і туризму

18.12. –
19.12.2015

Служба у справах
дітей

Протягом
грудня

Відділ освіти

Організацію участі категорійних дітей у
відкритті обласної Новорічної ялинки

За
встановленим
графіком

Відділ молоді та
спорту, служба у
справах дітей, відділ
освіти

Новорічні ранки для учнів ЗНЗ міста

24-26.12.2015
ЦДЮТ

Відділ освіти

Явку категорійних дітей на міські заходи
та придбання і вручення новорічних
подарунків

за
встановленим
графіком

Проведення інформаційної роботи серед
приватних підприємців міста з питань
святкового оформлення закладів торгівлі

до 20.12.2015

Звернутися до начальника Знам’янського
відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Кіровоградській
області з метою забезпечення посиленої
охорони публічного порядку під час
проведення новорічних і різдвяних свят,
наблизити наряди патрульної поліції до
місць проведення масових заходів та

до 10.12.2015

Служба у справах
дітей, ЦСССДМ,
відділ молоді та
спорту, управління
соціального захисту
населення, оргвідділ
Відділ економічного
розвитку ,
промисловості,
інфраструктури та
торгівлі
Старший інспектор з
питань оборонної і
мобілізаційної роботи
Головченко А.В.

6.

7.

8.

значного скупчення громадян в період з
19 грудня 2015 року по 15 січня 2016 р.
З метою забезпечення святкового
оформлення міста та нормального
функціонування інженерних систем, що
забезпечують життєдіяльність міста:
- організувати цілодобове чергування
відповідальних осіб та аварійних бригад
підприємств житлово-комунального
господарства міста;
- взяти під особистий контроль створення
КП ЗЖЕК № 1 аварійного запасу паливномастильних та інших матеріалів, теплого
одягу та взуття для організації роботи
аварійних бригад
Забезпечити контроль за організацією
торгівлі на території міста у період
новорічних та різдвяних свят. Під час
проведення масових заходів заборонити
продаж алкогольних напоїв, а також
продаж піротехнічних засобів у місцях
проведення цих заходів
Здійснити комплекс заходів по
забезпеченню протипожежного режиму в
будівлях дитячих дошкільних закладів,
об'єктів освіти і культури в період
святкування новорічних і різдвяних свят

25.12.1515.01.16

УМА та ЖКГ

15.12.1515.01.16

Відділ економічного
розвитку ,
промисловості,
інфраструктури та
торгівлі

15.12.1515.01.16

Знам’янський МРВ
ЧДНС України в
Кіровоградській
області, керівники
установ

9.
Висвітлювати хід проведення новорічних
та різдвяних заходів в засобах масової
інформації та веб-сайті міської ради

грудень 2015 –
січень 2016

Редакція газети
«Знам'янські вісті»,
відділ інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю

