
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

   РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

11.12.2019  р.                 м. Шепетівка№ 281-2019 р. 

Про проведення в місті 

новорічних таРіздвяних 

свят 

 

З метою збереження та примноженнятрадиційнихцінностейукраїнського народу, 

сприянняестетичному та творчому розвитку дітей, поваги до народнихзвичаїв і традицій  та 

керуючись ст.42 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні»: 

 

1. Утворитиоргкомітетізпідготовки та відзначенняноворічних і Різдвяних свят (додаток 1). 

2. Затвердити план святковихзаходівщодовідзначенняноворічних і Різдвяних свят (додаток 

2). 

3. Управлінням та відділамміськвиконкомузабезпечитивиконаннязазначенихзаходів.  

4. Фінансовомууправлінню (Дрищ В.О.) забезпечитифінансуваннясвятковихзаходів за 

рахуноккоштівміського бюджету, передбачених на проведеннядержавних, міських і 

професійних свят. 

5. Відділу культури (Джус С.М.) профінансуватисвяткові заходи згідно  з кошторисом 

(додаток  3). 

6. Контроль за виконаннямданогорозпорядженняпокласти на заступника міськогоголови  Н. 

Стасюк. 

 

 

 

Міський голова                                                       М. Полодюк 

 

  

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 до розпорядження 

 міськогоголови 

 від 11.12.2019  № 281-2019р 

 

Склад оргкомітету 

з підготовки та проведення 

новорічних та Різдвяних свят 

 

Стасюк  Н.В.   заступник міськогоголови  – голова оргкомітету. 

Члени оргкомітету:                     

Білас С.Г. - начальник управлінняпраці та  соціальногозахистунаселення; 

Вихівський В.Б. – перший заступник міськогоголови; 

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

Вознюк Т.Д.  - головнийлікарекстреноїдопомоги( за згодою); 

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

Гринь О. М.  -  начальник управління економічного розвитку; 

Джус  С.М.   -  начальник  відділу культури; 

Дрищ В.О.   -   начальник управлінняфінансів; 

Драпуля Н.В.  -   начальник відділу інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю; 

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

Кішик Л.М.    -     начальник організаційноговідділу; 

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

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

Никонова Н.В. - директор обласноголітературно-меморіального музею М. Островського   

(за згодою); 

Остапчук А.А. -  начальник адміністративно-комунальноїінспекції;  

Рачук В.І. – керуючий справами виконавчогокомітету;                   

Талімончук В. І. -  директор міськогобудинку культури; 

Цвіркун П. І.   -  начальник управлінняжитлово – комунального   господарства  та з   питань  

регулюванняземельнихвідносин ; 

Фурманюк О.А. -  начальник Шепетівського ВП ГУНП  України в Хмельницькійобласті (за 

згодою); 

Шуляк О.Д.- начальник відділу з питань фізичної культури та спорту управлінняу справах 

сім’ї, молоді та спорту; 

Шайнога Ю.М.- директор Шепетівського ремонтно – експлуатаційногопідприємства, 

депутат міської ради ( за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами виконкому В.Рачук 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 до розпорядження 

 міськогоголови 

 від 11.12.2019  № 281-2019р 

 

 

                                                               План заходів 

ізпроведенняноворічних таРіздвяних свят. 

 

1. Провести нарадувідповідальнихпрацівниківапаратуміськвиконкому, 

членіворгкомітету з підготовки та проведенняноворічних та Різдвяних свят. 

 

                02.12.19 р.               15.30 

                04.12.19 р.               15.00 

                16.12.19 р.               15.00                                                              Стасюк Н.В. 

 

                             . 

2.  Встановити та прикраситиноворічнуялинку, Різдвяний вертеп, помост, новорічніфігури. 

Облаштування «Різдвяногоярмарковогомістечка» . Виставитидодатковісмітники.   

Декорувати  сцену та Різдвяний вертеп.                                      (площа Т.Г. Шевченка) 

 

          До 18.12.19 р.                                                                                       Цвіркун І.П. 

                                                                                                                         Шайнога Ю.М. 

 Вінницька Т.О. 

Остапчук А.А. 

Сараєв В.М. 

 

3. Забезпечити святкову ілюмінацію міста,  новорічних  гирлянд  головної ялинки, 

Різдвяного вертепу, святкових інсталяцій та освітлення площі  Т.Г. Шевченка. 

 

До 19.12.19 р. (протягоммісяця) Цвіркун І.П. 

 Шайнога Ю.М. 

 

4.     Розважальнапрограма  для людей з особливими потребами «Іде з гостинцями, дарами 

преподобнийМиколай» 

          19.12.19 р.  11.00 

відділення денного перебування  

територіального центру  

вул. Стуса, 11а 

Білас С.Г. 

Рибчинський В.А.  

 

 

 

 



 5.  Концертнапрограма  за участюаматорівміста  до дня Святого Миколая 

 

19.12.19 р. 11.00                                                  відділеннястаціонарного догляду 

дляпостійногоаботимчасовогопроживання 

Білас С.Г. 

Рибчинський В.А. 

 

 

 

6. Виставкановорічних і різдвянихкомпозицій в ЦЕНТУМ. 

 

 

7. Відкриття  « Різдвяногоярмарковогомістечка» та головноїялинки  

«Миколайзапалюєвогні».  

  19.12.2018 р.        15.30                                                                               Джус С.М.   

                                                                                                            Талімончук В.І. 

Музика Т.В. 

Остапчук А.А. 

Гринь О.М. 

 

8. Свято для дітейінтенсивно-ресурсного центру «Новорічнізабавлянки»  ( управління освіти) 

 

  19.12.19 р.           12.00                                                                               Музика Т.В.  

Колісецька О.В. 

 

9. Провести   Різдвяно-новорічні заходи біляцентральноїялинки: 

 

-   запаленняВифлеємськоговогню; 

 до 21.12.2019 р.                                                                                               

Калініченко З.П. 

 

 

- «Пісеннемереживо»  - концерт хорового колективу «Ветеран» біляцентральноїялинкиміста; 

22.12.19 р.      15.00                                                                                     МБК 

 

-     фестиваль «Європейська зима»                                                          Музика Т.В. 

26.12.19 р.      15.00                                                                                     Попович О.М. 

 

- новорічне свято «Зима крокує, свята дарує…»                                     Музика Т.В. 

29.12.19 р.      15.00                                                                                     Попович О.М. 

 

- святковий концерт «Новорічний калейдоскоп» за участю ЗТЕП «Водограй» та народного 

аматорського ансамблю «Ретро»; 



09.01.20 р.      16.00                                                                                              МБК 

 

- фестиваль «Різдвяназірочка»; 

10.01.20 р.      14.30                                                                                              МБК 

 

-  «Хай Новийрік до вас з добром іде…» - концерт народного аматорськогоколективу 

«Колорит»; 

12.01.20 р.      15.30                                                                                              МБК 

 

-  Концертно-розважальнапрограма  «Українаколядує».   

11.01.20р.      15.00                                                                                      ДМШ 

 

- Новорічнаігровапрограма для дітей «Танцізігріванці» 

       17.01.20 р.      15.00                                                                                      МБК 

 

 

 

10. Провести виставкуробітучнівдитячоїхудожньоїшколи  « Новийрікіде, радість нам несе!»      

( міська рада) 

19.12.2019 р.   Джус  С.М. 

 Сараєв В.М. 

 

 

11.Провести : 

-  ранок  « В гостях у казки» під патронатом міськогоголови (для дітей, де 4 і більшедітей у 

сім’ї, дітей-сиріт, дітей, позбавленихбатьківськогопіклування, дітей, якіопинилися у 

складнихжиттєвихобставинах) 

20.12.19 р.       11.00  

 

-  благодійне  свято  під патронатом міського голови  (для  дітей учасників бойових дій в зоні 

АТО  та  дітей з фізичними вадами).  

     Мюзикл «Крихітка Енні» за мотивами коміксу «Маленька сирітка Енні» Гарольда Грея та 

бродвейської постановки «Енні» Томаса Міхана.   

24.12.2019 р.   11.00  

 

                                                                                                        Гайдай А.О. 

Купрацевич К.В. 

Калініченко З.П. 

Білас С.Г.  

                                                                                                           Джус С.М. 

                                                                                                                        Талімончук В.І.     

 

 

 

12. Свято для дітей «Миколайугостізавітав» 



20.12.2019 р.  11.00                                                                Шепетівський  центр 

комплексноїреабілітації для дітей з інвалідністю 

Білас С.Г. 

Панчук А.В. 

 

 

 

13. Провести Всеукраїнськийтурнір з бойового самбо середюнаків, 

присвяченийМиколіЧудотворцю (спортзал «Локомотив») 

     21.12.19 р.                                                                                                                Шуляк О.Д. 

 

 

 

14. Новорічний калейдоскоп «Свято Зими» для людей похилоговіку. 

26.12.2019 р.    11.00                                                                 

відділення денного перебування  

територіального центру  

Білас С.Г. 

Мануїлов А.Д. 

 

 

 

13. Новорічнарозважальнапрограма «Давайте вірити в дива». 

Новорічно-різдвянавиставка «Новорічнакомпозиція». 

 

27.12.2019 р.   12.00                                                                

відділення денного перебування 

  територіального центру  

Стуса, 11а 

Білас С.Г. 

Мануїлов А.Д. 

 

 

 

14.  Новорічні привітання та різдвяна вистава недільної школи «Дитя Ісуса» римо-

католицької церкви 

28.12.2019 р.   11.00                                                                         

відділеннястаціонарного догляду 

дляпостійногоаботимчасовогопроживання 

Білас С.Г. 

Рибчинський В.А. 

 

 

 

 

 



 

15. Святково-розважальнийзахід «Ой ішла Коляда вулицямиміста» 

09.01.2020 р.   11.00                                                                    

відділення денного перебування 

  територіального центру  

 Стар.шосе,8 

Білас С.Г. 

Рибчинський В.А. 

 

16. Розвага для батьківтадітей « Колядки та кутя » 

 

14.01.2020 р.   11.00                                                                    Шепетівський  центр                              

комплексноїреабілітації 

 для дітей з інвалідністю 

Білас С.Г. 

Панчук А.В. 

 

17.  Розважальнапрограма «Щедрийвечір та свято Маланки» 

       Конкурс колядок і щедрівок 

 

            14.01.2020 р.   12.00                                                                              

відділення денного перебування  

територіального центру  

Стуса, 11а 

Білас С.Г. 

Мануїлов  А.Д. 

18. Народознавча   година «ВодохреснийСвятвечір». 

 

 

            17.01.19 р.     12.00 

відділення денного перебування 

  територіального центру  

Стуса, 11а 

Білас С.Г. 

Мануїлов А.Д. 

 

19. Спортивнарозвага «Водичко, водичко, умиймоєличко» 

 

              20.01.20 р.    11.00 

Шепетівський  центр комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю 

Білас С.Г. 

Панчук А.В. 

 



 

20. Провести цикл новорічних  заходів  в  бібліотеках міста ( за окремим планом): 

Міська бібліотека для дітей та дорослих № 2: 

 Народознавче свято « Андріївськівечорниці» 

                                       Дорослийвідділобсл.: 12.12. 

 Літературнавиставка «РозкажуМиколаю про що я читаю» 

                                                   Відділобсл. 5-9 кл.: 18.12. 

 Акція до дня св. Миколая (вітання наших користувачів з Новорічними і 

Різдвянимисвятами) 

                                                   Відділобсл. 1-4кл.: 10.12. 

 Майстерня   hanb –mabe «Святкуємо разом» 

(виготовленняНоворічнихлистівок) 

                                                    Дорослийвідділобсл.: 23.12. 

 Святковиймікс « Новорічний переполох в книжковомуцарстві» (майстерклас, 

ігри) 

                                                     Відділобсл. 5-9кл.:26.12.                              

 СтворенняНоворічних фотозон убібліотеці 

                                                     Протягоммісяця 

 Виставка –інсталяція «Новийрік уже в дорозі» 

                                                     Читальний зал: протягоммісяця 

 Мультляндія: « Три горішки для Попелюшки» ( перегляд новорічногофільму у 

«Павлусиномукінозалі») 

                                                      Читальний зал: 28.12. 

 Storytellind “Відоме та невідомеРіздво» 

                                                       Відділобсл. 5-9кл.: 06.01.2020р. 

 Казкова- заплутанка «Різдвяне диво» 

                                                        Відділобсл. 1-4кл.: 06.01.2020р. 

 Літературно-музичний конкурс «ВідРіздва до Маланки звучать Щедрівки і 

Колядки» 

                                                         Читальний зал: 10.01.2020р. 

 Каскад цікавих новин «ХрещенняГосподнє – свято Водохреща» 

                                                       Дорослийвідділобсл.: 18.01.2020р. 

 

Міська бібліотека для дітей: 

   

- Народознавче свято: 
«У Миколая в торбинці найкращі гостинці» 

19.12.2019 р. 

              -   Традиційнащорічнавиставкаялинкових прикраста ретро 

листівокминулогосторіччя "Веселка ялинкових прикрас і Різдвяно – 

новорічнихпривітань"  

       24.12.19  - 8.01.2020 р.  

- Бліц-інформація: 

              "Різдвяні цікавинки" 

         5.01.2020 р.  

- Новорічні виставки та фотозони: 
              "І знову казка прийшла новорічна" 

       24.12.19 – 8.01.2020 р. 

                                                                                                                           Веремійчук Л.Р. 

 Шклярук А.Ф. 



                                                                                                                            Джус С.М. 

 

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

дитячій музичній школі. 

25.12.19 р.                 15.00 

                                                                       Легкий Р.М.                                                                                                                   

  

22.  Благодійна акція : 

 

- «Мішок Святого Миколая ». 

      02.12.19-19.12.19 р.  

 

      - «Ялинкабажань». 

      04.12.19-28.12.19 р.                                                                            

Вінницька Т.О. 

           

23. Забезпечитигромадський порядок під час проведеннямасовихРіздвяно-новорічних, 

культурно-мистецькихзаходів, охоронуголовноїялинки, неухильнедотриманнябезпекируху 

транспорту і пожежноїбезпеки, медичнийсупровід. 

 Згіднопрограми Матвійчук В.Л. 

Фурманюк О.А. 

Вознюк Т.Д. 

 

 

 

22.   Підготуватиноворічні та різдвяніпривітання , висвітленняРіздвяно-новорічнихзаходів у 

засобахмасовоїінформації. 

 До 19.12.19 р.                                                                                     Драпуля Н.В. 

Кішик Л.М.. 

 

23. Привітанняпершогоновонародженого 

           01.01 .2020  р.                                                                                      Гайдай А.О. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкомуВ.Рачук 

 



 


