
Україна 
Знам’янськаміськарадаКіровоградськоїобласті 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від12 грудня2014 р.   № 217 
 

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 самостійних підрозділів міськвиконкому, керівникам 

закладів і підприємств забезпечити виконання вищезазначених заходів. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами 

міськвиконкому Л. Меренкову. 
 

 

 

 

 

  Міський голова     І.Крижановський 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



         Затверджено 

        розпорядженням міського голови 

        від12 грудня2014 р.№ 217 

 

 

З А Х О Д И 

щодо підготовки та проведення новорічних і різдвяних свят у місті  

 

№ 

п/п 
Заходи Термін виконання Відповідальні 

1. 
Придбання та своєчасне направлення новорічних привітань: 

- керівникам трудовихколективів підприємств, установ; 

- депутатам обласної та міської рад; 

- міськвиконкомам та районним державним адміністраціям;  

- почесним знам’янчанам; 

- членам органів самоорганізації населення 

до 25.12.14 р. 
Організаційний відділ 

 

2. 
Для організації та проведення новорічних та різдвяних заходів на 

базі міського Палацу культури забезпечити прикрашення Головної 

ялинки  

 

до 18.12.14 р. 

 

 

УМА та ЖКГ 

(нач. Лаптєва Л.О.) 

міський Палац культури 

(дир. Кравцова Л.В.) 

3. Забезпечити привітання з Новим роком ветеранів, внесених до 

акції «Зірка пам’яті» та ветеранів-підопічних територіального 

центру (приміщення терцентру) 

до 30.12.14 р. 

 

 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

4. 
Провести: 

Театралізоване свято відкриття міської ялинки 

20.12.14р.  

о 15.30. 

(біля ПК) 

Відділ культури і 

туризму, міський Палац 

культури 

Привітання дітей з прийомних сімей з днем. Св. Миколая 19.12. 14 р. ЦСССДМ 

Привітання дітей, що знаходяться під опікою та піклуванням з 

днем Святого Миколая 
19.12.14 р. Служба у справах дітей 

Привітання дітей, які постійно проживають в інтернатних 

закладах міста, з днем Святого Миколая 
19.12. 14 р. Відділ молоді та спорту 

Театралізовано-ігрове привітання дітей до дня Святого Миколая 19.12. 14 р. 
Будинок культури 

смт. Знам’янка-Друга 

Музично-розважальна програма «Зима прийшла – гарний настрій 

принесла» на засіданні клубу «Ретро» 

19.12.14 р. 

о 18.00 

Відділ культури та 

туризму, міський Палац 

культури 

Зустріч за круглим столом з учасниками асоціації народних 

умільців 

20.12.14 р. 

о 15.00 

Відділ культури та 

туризму, міський Палац 

культури 

На засіданні клубу «Ветеран» святкова програма до новорічних 

свят «Новорічні мрії» 

24.12.14 р. 

о 12.00 

Відділ культури та 

туризму, міський Палац 

культури 

Новорічні ранки для учнів селища та категорійних дітей  
24-30.12.14 р. 

Будинок культури 

смт. Знам’янка-Друга 

Новорічна вечірка для старшокласників 
25.12.14 р. 

ЦДЮТ 
Відділ освіти 

Новорічні ранки для дітей працівників підприємств міста 25-30.12.14 р. 

Відділ культури та 

туризму, міський Палац 

культури 

Новорічні ранки, вистави для категорійних дітей міста 29.12.14 р. ЦДЮТ Відділ освіти 

Розважальна програма до новорічних свят на засіданні клубу 

МПК «Кураж» 

27.12.14 р. 

о 18.00 

Відділ культури та 

туризму, міський Палац 

культури 

Новорічний ранок для дітей сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування та дітей з багатодітних сімей 

29.12.13 р. 

о 10.00 

на базі МПК 

Відділ культури та 

туризму, міський Палац 

культури, Служба у 

справах дітей, Відділ 

молоді та спорту 

Новорічний ранок для дітей-інвалідів, дітей, які постраждали від 

наслідків аварії на ЧАЕС, дітей із сімей, що опинились у складних 

життєвих обставинах 

29.12.14 р. 

о 14.00 

на базі ЦДЮТ 

Відділ освіти, 

ЦДЮТ, ЦСССДМ, 

управління праці та 

соціального захисту 

населення 



Новорічний ранок для учасників дитячих колективів художньої 

самодіяльності МПК 

29.12.14 р. 

о 14.00 

Відділ культури та 

туризму, міський Палац 

культури 

Новорічна танцювальна програма для молоді 31.12.14 р. 
Будинок культури 

смт. Знам’янка-Друга 

Святкові засідання до новорічних свят «Ялинковий хоровод» на 

засіданні дитячих клубів МПК «Дивоцвіт», «Пізнайко», «Сето-

кан», «Фурор-Данс», «Хочу знати все» 

Протягом грудня, 

з 12.00 

Відділ культури та 

туризму, міський Палац 

культури 

Виїзний новорічний ранок для дітей працівників підприємств 

міста 

02.01.15 р. 

о 14.00 

Відділ культури та 

туризму, міський Палац 

культури 

Дитяча святкова театралізовано-розважальна програма у дитячих 

клубах МПК «Різдвяні передзвони» спільно з християнською 

церквою «Благодать» 

04.01.15 р. 

о 13.00 

Відділ культури та 

туризму, міський Палац 

культури 

Святкове засідання дитячого клубу «Нове покоління» 
06.01.15 р. 

о 15.00 

Відділ культури та 

туризму, міський Палац 

культури 

Вітальні програми до різдвяних свят 07-14.01.15 р. 
Будинок культури 

смт. Знам’янка-Друга 

Свято «Василя і Маланки» з відтворенням релігійно-

етнографічних національних обрядів (спільно з туристично-

краєзнавчим клубом «Чорнолісся») 

13.01.15 р. 

Відділ культури та 

туризму, міський 

краєзнавчий музей 

Вітальні програми по установах міста «Щедрівочка щедрувала»  14.01.15 р. 
Відділ культури та 

туризму, Палац культури 

Свято «Водохреща» з відтворенням релігійно-етнографічних 

національних обрядів (спільно з туристично-краєзнавчим клубом 

«Чорнолісся») 

19.01.15 р. 

Відділ культури та 

туризму, міський 

краєзнавчий музей 

Зимові туристично-краєзнавчі походи до Чорного лісу та урочища 

Яківці (спільно з туристично-краєзнавчим клубом «Чорнолісся») 

Протягом грудня-

січня 

Відділ культури та 

туризму, міський 

краєзнавчий музей 

Тематичні екскурсії «Українські звичаї і традиції новорічно-

різдвяного циклу» за матеріалами експозиції «Етнографія» 

Протягом грудня-

січня 

Відділ культури та 

туризму, міський 

краєзнавчий музей 

- Засідання клубу «Дивоцвіт»:«Є в нашого народу чудові 

традиції: колядки, щедрівки, вечорниці»; 

- подорож в країну Мультляндію»; 

- інформаційний колаж «Цикл зимових свят»; 

- ігротека «Подорож у новорічну країну казок»; 

- настільні ігри «Подорож по казковим лабіринтам»; 

- конкурс загадок «Зима, зимонька-зима»; 

- новорічна розвага «Загадки бабусі Зими»; 

- вікторина «В країні казок»; 

- книжкова виставка «Різдвяна феєрія у світовій літературі»; 

- літературний круїз «У замку снігової королеви»; 

- шаховий турнір «В поєдинку за шахову корону»; 

- конкурс «Знавці різдвяних традицій»; 

- акція «Фото на згадку з бібліотечною ялинкою»; 

- майстер-клас «Сніжинки-балеринки»; 

- майстер-клас з виготовлення ялинкових прикрас «Майстерня 

діда Мороза»; 

- інформаційний екскурс «Святкування Нового року в країнах 

світу» 

Протягом грудня-

січня 

Відділ культури та 

туризму, ЦБС 

5. Забезпечити:  

Придбання та вручення солодощів учасникам міського 

театралізованого свята для дітей до Дня Святого Миколая та 

відкриття міської ялинки 

19.12.14 р. Відділ молоді та спорту 

- 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 

Протягом грудня Відділ освіти 

Організацію участі категорійних дітей у відкритті обласної 

Новорічної ялинки 

За встановленим 

графіком 

(за наявності 

фінансування) 

Відділ молоді та спорту, 

Служба у справах дітей, 

Відділ освіти 



Проведення церемонії хрещення категорійних дітей (за згодою 

опікунів) 
19-25.12.14 р. 

Служба у справах дітей, 

ЦСССДМ 

Новорічні ранки для учнів ЗНЗ міста  
24-26.12.14р. 

ЦДЮТ 
Відділ освіти 

Явку категорійних дітей на міські заходи та придбання і вручення 

новорічних подарунків  

за встановленим 

графіком 

Служба у справах дітей, 

ЦСССДМ, відділ молоді 

та спорту, управління 

праці та соціального 

захисту населення, 

оргвідділ 

Проведення інформаційної роботи серед приватних підприємців 

міста з питань святкового оформлення закладів торгівлі 
до 20.12.14 р. 

Управління економіки і 

власності 

Організацію святкового різдвяного ярмарку 
січень, 

центральна площа 

Управління економіки і 

власності, 

Звернутися до начальника Знам’янського МРВ УМВС України в 

Кіровоградській області з метою забезпечення посиленої охорони 

громадського порядку під час проведення новорічних і різдвяних 

свят і виділення додаткових нарядів у місцях масового скупчення 

громадян в період з 19 грудня 2014 року по 15 січня 2015 р. 

до 15.12.14 р. 

головний спеціаліст з 

питань оборонної і 

мобілізаційної роботи 

Головченко А.В. 

6. 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 паливно-мастильних та інших матеріалів, 

теплого одягу та взуття для організації роботи аварійних бригад  

25.12.14р. -

15.01.15р. 
УМА та ЖКГ 

7. 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 

15.12.14 р. -15.01.15 

р. 

Управління економіки і 

власності 

8. 

Здійснити комплекс заходів по забезпеченню протипожежного 

режиму в будівлях дитячих дошкільних закладів, об'єктів освіти і 

культури в період святкування новорічних і різдвяних свят 

15.12.14 р. -15.01.15 

р. 

Знам’янський РВ 

ГУМНС України в 

Кіровоградській області, 

керівники установ 

9. 

Висвітлювати хід проведення новорічних та різдвяних заходів в 

засобах масової інформації та веб-сторінці міської ради 

грудень 2014 р.  – 

січень 2015 р. 

Редакція газети 

«Знам'янські вісті», 

відділ інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

 


