
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

Про заходи з нагоди відзначення у 

місті Дня Святого Миколая, 

новорічних та різдвяних свят 

 

 

З метою збереження національних традицій українського народу, належного 

відзначення у місті Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят, забезпечення 

змістовного дозвілля мешканців міста та керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи з нагоди відзначення у місті Дня Святого Миколая, новорічних 

та різдвяних свят згідно з додатком. 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради, іншим виконавцям 

забезпечити належну організацію та виконання цих заходів. 

 

3. Старокостянтинівському відділу поліції Головного управління Національної 

поліції у Хмельницькій області (Чубенко A.B.) забезпечити охорону громадського 

порядку на місці проведення запланованих заходів (площа біля міської ради) 19 грудня 

2017 року з 15 год.  00 хв. до 16 год. 30 хв., 01 січня 2018 року з 14 год. 00 хв. до 15 год. 00 

хв. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Міський голова                                             підпис                                    М. Мельничук 

15 грудня  2017 року  Старокостянтинів   №436/2017-р 

 
 

  

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

15 грудня 2017 року №436/2017-р 

 

Заходи з нагоди відзначення у місті Дня Святого Миколая,  

новорічних та різдвяних свят 

 

1. Виставка художніх робіт учнів дитячої художньої школи «Зимовий вернісаж» (фойє 

міської ради). 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

15 грудня 2017 року – 20 січня 2018 року. 

 

2. Забезпечення підключення до електромережі та встановлення додаткового 

освітлення зони проведення урочистого відкриття міської ялинки. 

Мале комунальне підприємство «Міськсвітло»; 

19 грудня 2017 року. 

 

3. Святкові заходи у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста з 

нагоди Дня Святого Миколая, відвідування керівництвом виконавчого комітету міської 

ради освітніх закладів міста та вручення солодощів їх вихованцям. 

Керівництво виконавчого комітету міської ради, 

управління освіти виконавчого комітету міської ради; 

19 грудня 2017 року. 

 

4. Дитяче свято «Ходить по землі святий Миколай» для дітей із сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах (ресторан «Мореман»). 

Управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

19 грудня 2017 року о 13 год. 00 хв. 

 

5. Дитячий ранок «Стежкою, що із небес веде, Миколай Святий до нас іде» в міській 

бібліотеці для дітей. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

19 грудня 2017 року о 12 год. 00 хв. 

 

6. Урочисте відкриття міської новорічної ялинки (площа міської ради) МЦДЮТ. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

19 грудня 2017 року о 15 год.00 хв. 

 

7. Новорічна музично-пізнавальна гра «Музична мозаїка» в дитячій музичній школі           

ім. М. Кондратюка. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

20 грудня 2017 року о 16 год. 00 хв. 

 

8. Новорічні ранки для малят-дошкільнят в дошкільних навчальних закладах міста. 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради; 

22 – 29 грудня 2017 року (09 год. 00 хв. - 15 год. 00 хв.). 
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9. Новорічні ранки для учнів 1-4 класів в загальноосвітніх навчальних закладах міста. 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради;  

26 – 28 грудня 2017 року (09 год. 00 хв. - 14 год. 30 хв.). 

 

10. Новорічні свята для учнів 5-8 класів в загальноосвітніх навчальних закладах міста. 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради; 

26 - 27.12.2017року (14 год. 30 хв. - 15 год. 30 хв.). 

 

11. Новорічні вечори відпочинку для старшокласників (9-11 класи) в загальноосвітніх 

навчальних закладах міста. 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради;  

28 грудня 2017 року (17 год. 00 хв. - 21 год. 00 хв.). 

 

12. Дитяче свято «Зимова казка» в дитячій музичній школі ім. М. Кондратюка. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради;  

27 грудня 2017 року о 14 год. 00 хв. 

 

13. Передноворічні вітання колективів підприємств та організацій міста. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

28 – 29 грудня 2017 року. 

 

14. Новорічне свято для дітей міста (площа біля міської ради). 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради, МЦДЮТ. 

 

15. Цикл майстер-класів «Різдвяні студії». 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради, 

МЦДЮТ; 

02 – 05 січня 2018 року з 11 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. 

 

16. Концерти в храмах міста «Різдвяні мелодії». 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

07 – 14 січня 2018 року. 

 

17. Міське свято колядок та щедрівок «Різдвяна Зірка» в 42 ГБО. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради;  

14 січня 2018 року 13 год. 00 хв. 

 

18. Фестиваль колядок та щедрівок «Нова радість стала» в замку князів Острозьких. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради;  

19 січня 2018 року 11 год. 00 хв. 

 

19. Забезпечення безумовного дотримання правил техніки безпеки та протипожежної 

безпеки у закладах освіти та культури міста під час проведення заходів з нагоди відзначення 

у місті Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят. 
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Управління освіти, відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету міської ради;  

грудень 2017 року - січень 2018 року. 

 

20. Забезпечення належного висвітлення у місцевих засобах масової інформації 

заходів з нагоди відзначення у місті Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят. 

Міське радіомовлення, відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради; грудень 2017 року - 

січень 2018 року. 

 

 

 

Керуючий справами                            підпис                                                                    В.Янзюк 

 
 


