
   
УКРАЇНА 

 ШЕПЕТІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

      2018 року                         м. Шепетівка                                     №       -2018 р. 

 

Про проведення в місті  

Новорічно- Різдвяних свят 

 

        З метою збереження та примноження традиційних цінностей українського народу, 

сприяння естетичному та творчому розвитку дітей, поваги до народних звичаїв і традицій  

та керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Утворити оргкомітет із підготовки та відзначення  Новорічних і Різдвяних свят 

(додаток №1) 

2. Затвердити план святкових заходів щодо відзначення Новорічних і Різдвяних свят 

(додаток №2) 

3. Управлінням та відділам міськвиконкому забезпечити виконання зазначених 

заходів.  

4. Фінансовому управлінню (Дрищ В.О.) забезпечити фінансування святкових заходів 

за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на проведення державних, 

міських і професійних свят. 

5. Відділу бухгалтерського обліку (Рибачук Г.П.) профінансувати святкові заходи 

згідно  з кошторисом (додаток №3) 

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови  Н. Стасюк. 

 

 

 

                     Міський голова          М.Полодюк 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Додаток № 1 

 до розпорядження  

 міського голови 

 №_____ від________ 

 

 

Склад оргкомітету  

з підготовки та проведення 

Новорічно – Різдвяних свят 

 

Стасюк  Н.В.   заступник міського голови  – голова оргкомітету. 

 

Члени оргкомітету:   

                   

Білас С.Г. - начальник управління праці та  соціального захисту населення; 

Вінницька Т.О.  - директор міського Центру соціальних служб для сім’ї,  дітей  та молоді; 

Вознюк Т.Д.  - головний лікар екстреної допомоги ( за згодою); 

Гайдай А.О. -  начальник відділу  у справах сім’ї та молоді; 

Гринь О. М.  -  начальник управління економічного розвитку; 

Джус С.М.   -  начальник  відділу культури; 

Дрищ В.О.   -   начальник управління фінансів; 

Драпуля Н.В.  -   начальник відділу інформації, преси та зв’язків з громадкістю; 

Купрацевич К. В. -    начальник служби у справах дітей ; 

Кішик Л.М.    -     начальник організаційного відділу; 

Матвійчук В.Л.  - начальник РСДСНС ГУ у Хмельницькій обл.( за згодою); 

Музика Т.В. – в.о.   начальника управління освіти; 

Никонова Н.В. - директор обласного літературно-меморіального музею М. Островського   

(за згодою); 

Остапчук А.А. – начальник адміністративно-комунальної інспекції; 

Топчій І.П.    -  помічник народного депутата Р.Мацоли ( за згодою); 

Талімончук В. І. -  директор міського будинку культури; 

Цвіркун П. І.   -  начальник управління житлово – комунального   господарства  та з   

питань  регулювання земельних відносин ; 

Шкіндюк В.І. -  начальник Шепетівського ВП ГУНП  України в Хмельницькій області (за 

згодою); 

Шайнога Ю.М.- директор Шепетівського ремонтно – експлуатаційного підприємства, 

депутат міської ради ( за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами виконкому              В.Рачук 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   



                                                                                                               Додаток № 2 

 до розпорядження  

 міського голови 

 №___ від___                                                      

 

                                                               План заходів 

                                      із проведення Новорічно – Різдвяних свят. 

 

1.  Провести нараду відповідальних працівників апарату міськвиконкому, членів 

оргкомітету з підготовки та проведення Новорічно-Різдвяних свят. 

        03.12.18 р.        

        10.12.18 р.               15.00                                                                       Стасюк Н.В. 

 

                             . 

2. Встановити та прикрасити новорічну  ялинку  (площа Т.Г. Шевченка) ; 

  

-  встановлення  сцени ; 

- встановлення Різдвяного вертепу; 

  

  

          До 18.12.18 р.                                                                                       Цвіркун І.П. 

                                                                                                                         Шайнога Ю.М. 

  

 

 

 3. Забезпечити святкову ілюмінацію міста,  новорічних  гірлянд головної ялинки та  

освітлення площі  Т.Г. Шевченка. 

          До 19.12.2018 р. (протягом місяця) Цвіркун І.П. 

 Шайнога Ю.М. 

      

 

4. Рекомендувати  святкове прикрашання установ , організацій і закладів торгівлі  міста.  

        До 18.12.18 р.  Гринь О.М.                                                                

                                                                                                                         Остапчук А.А. 

 

 

                                                         

5.Направлення  дітей міста до Міжнародного дитячого центру «Артек» на тематичну 

зміну «Під оберегом святого Миколая».   

                          Грудень  2018 р.                                                                   Гайдай А.О. 

 

 

 

 

 

 



1.  Провести благодійний  ранок «Зустріч Святого Миколая»  під патронатом міського 

голови  

 ( для дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, дітей з багатодітних сімей, в яких виховується  4  і більше 

дітей) 

19.12.2018 р.   14.00  

 

       Провести   театралізоване свято   «Новорічний бал у Попелюшки» під патронатом 

міського голови   для дітей учасників бойових дій в зоні АТО  та дітей з особливими 

потребами. 

 

22.12.2018  р.    12.00 

 

                                                                                                                        Гайдай А.О. 

                                                                                                                        Шуляк О.Д. 

                                                                                                                        Білас С.Г.  

                                                                                                                        Джус С.М. 

                                                                                                                        Талімончук В.І.     

                                                                                                                        Купрацевич К.В. 

 

 

 

 

7. Відкриття головної   ялинки міста 

  19.12.2018 р.   15.30                                                                                    Музика Т.В. 

                                                                                                                        Попович О.М.  

 

                                                                              

 

8.Провести цикл  різдвяно-новорічних театралізованих  свят: 

- «Андрію, Андрію, на тебе маю надію»; 

- «На святу Катерину ховайся під перину»; 

- «Свято Наума: іду в науку до майстра»; 

- «Місяць засурмив у ріжок – Святий Миколай йде до діток». 

  Грудень 2017 р. – січень 2018 р.  

                                                                                                           Никонова Н.В. 

                  (  по замовленню) 

 

9.  Провести благодійну акцію із залученням студентської молоді « Торбинка Святого   

Миколая» 

 До 14.01.2019 р.   Вінницька Т.О. 

 

 

 

10.  Благодійна акція «Ялинка бажань» (для дітей, які знаходяться в складних 

життєвих обставинах) 



             09.12.-28.12.2018 р.                                                                         Вінницька Т.О. 

 

 

11.  Конкурс малюнків серед дітей із сімей СЖО «Новорічна казка» 

            До 18.12.2018 р.                                                                                Вінницька Т.О. 

 

 

 

12. Провести виставку робіт учнів  дитячої художньої школи  « Ой, хто Миколая    

любить» ( ДХШ,  міська рада) 

19.12.2018 р.   Джус  С.М. 

   Сараєв В.М. 

 

13. Проведення конкурсу на кращу новорічно-різдвяну композицію. Виставка учнівських 

робіт до новорічного свята. 

              28.12.2018 р.                                                                                    Сараєв  В.М. 

                                                                                                                        ДХШ 

 

 

  

14. Концерт дитячої філармонії «Зимова казка» 

                                   13.12.2018 р.    13.00                                                          Джус С.М. 

                                                                                                                                Легкий Р.М. 

                                                                                                                    ДМШ 

 

15. «Різдвяні зустрічі з музикою» -  новорічне свято для учнів фортепіанного відділу в 

дитячій музичній школі 

                                 20.12.2018 р.      15.00 

                                                                                                                        Легкий Р.М. 

                                                                                                                           ДМШ 

 

      

16. Провести в  ЦНТТУМ  заходи: 

-   «Андріївські вечорниці» у музеї народних промислів України 

11.12.2018 р.       14.00  

-  Майстерня Сніговичків (Конструювання об’ємних іграшок) 

14.12.2018 р.       14.00  

- міська виставка новорічних композицій 

17.12-22.12.2018 р.; 

-  Привітання для дітей:„Зустрічайте Миколая, він вас всіх чудово знає» 

19.12.2018 р.       13.30  

-     передноворічні розваги (ігри, вікторини, вітання, лотереї) 

26.12.2018 р.       15.00  

- Творча майстерня «Різдвяні обереги» (з собою мати: ножиці, кольорові нитки) 

03.01.2019 р.     11.00  

- Вікторина «Зима іде – свята веде» 



05.01.2019 р.     11.00  

-  Робота майстерні виробів декоративно-прикладного мистецтва «Зимовий сувенір» 

09.01.2019 р.     14.30  

- Майстер-клас з виготовлення літачків «Срібні вітрила» 

10.01.2019 р.     14.30  

- Творча майстерня  «Вітальна листівка» ( з собою мати: картон, клей ПВА, ножиці, 

кольорові стрічки, фарби) 

10.01.2019 р.     12.00  

- Творча майстерня «Зимові візерунки» ( з собою мати: папір, ножиці) 

11.01.2019 р.     12.00  

- Перегляд та обговорення відеофільму «Новорічні традиції в різних країнах світу» 

12.01.2018 р.     14.30  

                                                                                                                       МузикаТ.В. 

                                                                                                                       Попович О.М. 

                                                                                                                       Манійчук Т.Л. 

                                                                                                                       Домбровська Л.С. 

 

17. 12.01.2019 р.    Провести новорічні  ранки   для дітей по  підприємствах  міста ( за 

окремим планом).     

   26-28.12.2018 р.     14.30                                                                     Джус С.М. 

                                                                                                                      Талімончук В.І. 

18.  Провести в ЦДЮТ: 

- «Космічна тусовка» бал-маскарад для учнів 7-11 класів  

27.12.2018 р.       11.00  

- «Малюємо зиму» - майстер-клас для учнів шкіл міста та гуртківців ЦДЮТ середнього 

шкільного віку (5-7 клас) 

04.01.2018 р.       11.00  

- Майстер-клас з акторської майстерності 

10.01.2019 р.       11.00  

 

 

19. Провести  концерт для відвідувачів відділення стаціонарного догляду для постійно або 

тимчасово проживаючих. 

        18.12.18 р.                       13.00                                                              Талімончук В.І.    

                                                                                                                      

 

 

20.  Провести: 

-  лялькову виставу «Пригода в лісі» для гуртківців МБК  

          20.12.2018 р.     

-  дитячий ранок для дітей працівників РЕМ заводу 

          22.12.2018 р.                                                 

          

                                                                                                                      Джус С.М. 

                                                                                                                      Талімончук В.І. 

            

21. Забезпечити громадський порядок під час проведення масових Новорічно - Різдвяних , 

культурно-мистецьких заходів, охорону головної ялинки, неухильне дотримання безпеки 

руху транспорту і пожежної безпеки, медичний супровід. 



 Згідно програми            Федоровський В.П. 

                                                                                                                       Шкіндюк В.М. 

                                                                                                                       Вознюк Т.Д. 

 

 

 

22.   Підготувати новорічні та різдвяні привітання , висвітлення  Новорічно- Різдвяних 

заходів у засобах масової інформації. 

 До 19.12.18 р.                                                                                     Драпуля Н.В. 

                                                                                                                        Кішик Л.М.. 

 

23. Привітання першого новонародженого 

           01.01 .2019 р.                                                                                      Гайдай А.О. 

 

 

 

 

24. Майстер-класи ( у фойє ШМР) 

          22.12.2018 р.        13.00-16.00         - новорічна арт-майстерня «Чудо власноруч» 

(майстер-клас по виготовленню новорічних прикрас);                                                                              

          29.12.2018 р.        13.00-16.00         – майстерня «Різдвяні сувеніри»     

                                                                                                                          ЦНТТУМ 

                                                                                                                          Музика Т.В. 

                                                                                                                          Домбровська Л.С. 

                                                                                                                          Манійчук Т.Л. 

                                                                                                                           

25. Розважальні програми біля головної ялинки міста 

          29.12.2018 р.          15.00                                                                              ЦДЮТ 

          08.01.2019 р.          15.30                                                                               МБК 

          11.01.2019 р.          15.00                                                                          хори міста 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                  В.Рачук      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 3 

 до розпорядженн

 міського голови 

                                                                                 №___ від________ 

 

 

 

Кошторис витрат 

на підготовку та проведення 

новорічно – різдвяних свят. 

 

 

 

1. Витрати на придбання вітальних листівок  – 800 грн.(згідно накладної); 

 

2. Витрати на придбання світлової конструкції для ялинки  – 22816,98 грн .      ( згідно 

накладної); 

 

3. Витрати на придбання   ялинок в міський будинок культури – 1000 грн. (згідно 

накладної); 

 

4. Послуги по монтажу, демонтажу центральної ялинки міста та інші витрати   – 

5383,00  грн. ( ШРЕП ) (згідно кошторису); 

 

5. Витрати на придбання солодких подарунків, призів для творчо обдарованих дітей 

та дітей з особливими потребами  – 20000 грн. (згідно накладних); 

 

6. Бензин для заправки генератора – 465,00 грн. (згідно накладної) 

 

 

 

                                                                               Всього:         50464,98  грн.                                  

            

 

   Головний бухгалтер Рибачук Г.П. 

 

 

 


