
      
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 16 грудня  2020 року                             м. Шепетівка                               № 203-2020р 

 

Про проведення в місті  

новорічних та 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. Бухгалтерії відділу культури (Смірновій О.Г.) профінансувати святкові заходи згідно  з 

кошторисом (додаток 3). 

 6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови  Г. Безкоровайну. 

 

Міський  голова                                          Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                     Додаток  1 

 до розпорядження  

 міського голови 

 №  203-2020р 

 від 16.12.2020                                                      

 

Склад оргкомітету  

з підготовки та проведення 

 новорічних  та різдвяних свят 

 

Безкоровайна Г.Г.   - заступник міського голови  – голова оргкомітету. 

Члени оргкомітету:        

             

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

Білас Н.І. – керуючий справами виконавчого комітету;    

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

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

Гринь О. М.  -  начальник управління економічного розвитку; 

Ґудзик Ю.А.  -  начальник управління житлово – комунального   господарства  та з   

питань  регулювання земельних відносин ; 

Джус  С.М.   -  начальник  відділу культури; 

Дрищ В.О.   -   начальник управління фінансів; 

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

громадськістю; 

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); 

Никонова Н.В. - директор обласного музею Пропаганди   (за згодою); 

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

Стасюк Н.В. - начальник управління  у справах  сім’ї, молоді та спорту; 

Собко О.М. -  начальник Шепетівського ВП ГУНП  України в Хмельницькій області (за 

згодою); 

Тихончук Л.І. -  начальник  управління освіти; 

Талімончук В. І. -  директор міського будинку культури; 

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

депутат міської ради ( за згодою). 

Ялоха І.С. –  заступник міського голови. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                    Наталія БІЛАС 

 

 

 

                                                                                                                                                 

                                                        



                                                                                                               Додаток  2 

 до розпорядження  

 міського голови 

 № 203-2020р  

від  16.12.2020                                                  

                                                               План заходів 

                                      із проведення новорічних  та  різдвяних свят. 

 

1. Провести нараду відповідальних працівників апарату міськвиконкому, членів 

оргкомітету з підготовки та проведення новорічних та Різдвяних свят. 

08.12.2020 р.               11.00 

10.12.2020 р.               14.00                                                                            Безкоровайна Г.Г. 

                            . 

2.  Встановити та прикрасити новорічні  ялинки (біля МБК та на площі Шевченка). 

Встановити  та прикрасити Різдвяний вертеп (площа Т.Шевченка) . 

Облаштувати «Різдвяне ярмаркове  містечко» . 

Виставити додаткові смітники та біотуалети. Поновити новорічні фігури . 

До 17.12.2020 р.                                                                                       (площа Т.Г. Шевченка) 

                                                                                                                               Ґудзик Ю.А.                                                                                                                                              

Шайнога Ю.М.                                                                                                                          

 Остапчук А.А. 

                                                                                                   

3. Забезпечити святкову ілюмінацію міста,  новорічних  гірлянд  міських ялинок, 

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

 До 17.12.2020 р.              Ґудзик Ю.А. 

 Шайнога Ю.М. 

4. Облаштувати  новорічну фотозону. 

До 17.12.2020 р.                                                                                                      Тихончук Л.І. 

                                                                                                                           Попович О.М. 

 

5. Благодійна акція «Мішок Святого Миколая» 

02.12.2020 – 19.12.2020  р.                                                                               Вінницька Т.О. 

 

 

 6.  Вручення  солодких подарунків від міського голови: 

- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування – 100; 

- дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах – 50 ; 

- дітям, батьки яких загинули в АТО/ООС – 5; 

- дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів -4 

  грудень 2020 р.                                                                                                 Купрацевич К.В. 

7. Показ у соцмережах уривків з дійства «Андріївські вечорниці»  (міський будинок 

культури) 

13.12.2020 р.                                                                                                          Талімончук В.І. 

 



8. Розважальні програми  для людей з особливими потребами ( за окремим планом). 

Грудень 2020 р. - січень 2021 р.                                                           Територіальний  центр 

соціального обслуговування 

центр комплексної реабілітації  

для дітей з інвалідністю                                                                        

                                                                                               Білас С.Г. 

                                                                                                            Рибчинський В.А.  

Панчук  А.В. 

9.  Виставка робіт учнів  дитячої художньої школи  « Новий рік крокує по землі!»   

    ( міська рада) 

18.12.2020 р.                                                                                      Джус  С.М. 

   Сараєв В.М.    

10. Відкриття  « Різдвяного   ярмаркового    містечка»   та   головної    ялинки      міста     

«З  передзвоном  на  поріг  вже  вступає  Новий  рік!»  ( площа ім. Шевченка). 

  18.12.2020 р.        18.00  

      

Джус С.М.       

                                                                                                    Талімончук В.І. 

                                                                                                                        Тихончук Л.І. 

                                                                                                                        Остапчук А.А. 

Гринь О.М.   

11. Запалення Вифлеємського вогню (площа Шевченка); 

     Дата і час уточнюються                                                                                       Стасюк Н.В.  

                                                                                                                                     

12. Показ казки «Кошеня на снігу» в соціальних мережах (міський будинок культури).      

20.12.2020 р.                                                                                                          Талімончук В.І. 

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

    Міська бібліотека № 1:                                                                              

- виставка – вітання : «Хай Новий рік  з добром до Вас іде» 18.12.2020р., 
- книжковий калейдоскоп: «Різдво Христове: Історія, звичаї  і традиції» 18.12.2020 р., 

          Міська бібліотека для дітей та дорослих № 2: 

- Онлайн розповіді «Вечорниці на Андрія» - 11.12.2020 р.; 

- Виставка- каскад цікавих новин «Хрещення Господнє – свято Водохреще» - 

19.01.2020 р. 

- Новорічний вернісаж-виставка «А зима буває різна» - 27.12.2020 р.; 
- Ілюстрована поличка «З добром і радістю Різдво у кожну хату завітає» - 04.01.1921 р.; 

 

Міська бібліотека для дітей: 

- Виставка – настрій «Подорож новорічної іграшки » -  7.12 2020 

- Виставка – інсталяція «Новорічна фантазія» - 17.12.2020 ( міська рада) 

- Святкове дійство «Перша зіронька горить, Миколай до нас спішить!»- 18.12.2020 

-  

Джус С.М. 

Романюк З.Б. 

                                                                                                                           Веремійчук Л.Р. 

                                                                                                                           Шклярук А.Ф.     

 



 

14. Новорічне свято для  ГО «Діти Сонця» 

21.12.2020 р.             14.00                                                                                    Талімончук В.І.                                            

 

 

 

                                                                                                                         

 

15. Новорічна ігрова програма для дітей «Танці - зігріванці» (площа біля МБК). 

  23.12.2020 р.      15.00                                                                                       Талімончук В.І . 

 

 

 

16. Новорічне свято для дітей  інклюзивно-ресурсного центру  ( актова зала інтернату) 

 

ТихончукЛ.І. 

  24.12.2020 р.           13.00                                                                                   Колісецька О.Ф.                                                                                                                           

Попович О.М.  

 

 

                                                                                                                

17.   Мюзикл «Душа Прайду» (за мотивами всесвітньо відомої історії «Король Лев») – 

міський будинок культури. 

Кінець січня 2021 р.              

                                                                                                           Джус С.М. 

                                                                                                                        Талімончук В.І.   

           

18. Забезпечити громадський порядок під час проведення   Різдвяно-новорічних, 

культурно-мистецьких заходів, охорону головної ялинки та «Різдвяного ярмаркового 

містечка», неухильне дотримання безпеки руху транспорту і пожежної безпеки, медичний 

супровід. 

 Згідно програми                                   

Кішик Л.М. 

Матвійчук В.Л. 

                                                                                                                       Собко О.М. 

                                                                                                                       Вознюк Т.Д. 

19.   Висвітлити новорічні, різдвяні заходи та  привітання  у засобах масової інформації. 

Грудень 2020 р. - січень 2021 р.                                                                             Драпуля Н.В. 

                                                                                                                     

 20. Привітання першого новонародженого. 

           01.01 .2021  р.                                                                                                 Стасюк Н.В. 

 

 

 

Заступник міського голови                  Галина БЕЗКОРОВАЙНА  
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