
 
 

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 А.В.) забезпечити охорону громадського 

порядку на місці проведення запланованих заходів (площа біля міської ради) 19.12.2016 

року з 15 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв., 01.01.2017 року з 14 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. 

4. Старокостянтинівській підстанції ХОЦЕМД (Швець А.І.) забезпечити чергування  

карети швидкої допомоги на місці проведення запланованих заходів (площа біля міської 

ради) 19.12.2016 року з 15 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв., 01.01.2017 року з 14 год. 00 хв. до 

15 год. 00 хв. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Міський голова                  підпис                        М. Мельничук 

 

15 грудня 2016 року  Старокостянтинів   №485/2016-р 

 
 

                                                  

 



 
Додаток  

до розпорядження міського голови 

15 грудня 2016 року №485/2016-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 2016 року – 20 січня 2017 року. 

2. Новорічна музично-пізнавальна гра «Музична мозаїка» (дитяча музична школа   

ім. М. Кондратюка). 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

16 грудня 2016 року о 16 год. 00 хв. 

3. Забезпечення підключення до електромережі та встановлення додаткового 

освітлення зони проведення урочистоговідкриття міської ялинки. 

МКП «Міськсвітло»; 

19 грудня 2016 року. 

4. Святкові заходи у дошкільних та загальноосвітніх 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 2016 року. 

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

перебувають у складних життєвих обставинах, віком від 7 до 13 років (ресторан 

«Мореман»). 

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради; 

19 грудня 2016 року 12 год. 00 хв. 

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

перебувають у складних життєвих обставинах віком від 2 до 7 років (ресторан «Шоколад»). 

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді; 

19 грудня 2016 року 14 год. 00 хв. 

7. Участь дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, в обласній 

благодійній акції «Ялинка бажань». 

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді; 

19 – 30 грудня 2016 року. 

8. Дитячий ранок «Святий Миколай – чарівний святитель, діточок покровитель» 

(міська бібліотека для дітей). 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

19 грудня 2016 року о 12 год. 00 хв. 

9. Дитяче свято «По дорозі йде дідусь з купою дарунків, це несе вже Миколай дітям 

подарунки» (міська бібліотека для дорослих і дітей). 
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Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

19 грудня 2016 року о 14 год. 00 хв. 

10. Урочисте відкриття міської новорічної ялинки (площа біля міської ради). 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради, 

МЦДЮТ; 

19 грудня 2016 року о 15 год. 00 хв. 

11.  Привітання парафіян Храму Святої Тройці УПЦ з Днем Святого Миколая учнями 

недільної школи. 

19 грудня 2016 року. 

12. Концертна програма за участю вихованців Центру соціальної реабілітації дітей-

інвалідів та учнів Старокостянтинівського НВК імені Героя України Сергія Михайловича 

Бондарчука. 

Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; 

19 грудня 2016 року. 

13. Дитяче свято «Ой, хто, хто Миколая любить». 

Центр раннього розвитку дитини. 

19 грудня 2016 року. 

14. Новорічні ранки для малят-дошкільнят (дошкільні навчальні заклади міста). 

Управління освіти виконавчого комітету міської 

ради; 

23-29 грудня 2016 року (09 год. 00 хв. - 15 год.    

00 хв.). 

15. Новорічні ранки для учнів 1-4 класів (загальноосвітні  навчальні заклади міста ) 

Управління освіти виконавчого комітету міської 

ради; 

23-28 грудня 2016 року (09 год. 00 хв. – 14 год. 30 

хв.). 

16. Новорічні свята для учнів 5-8 класів (загальноосвітні навчальні заклади міста). 

Управління освіти виконавчого комітету міської 

ради; 

26 – 27 грудня 2016 року (13 год. 00 хв. – 15 год. 

00 хв.). 

17. Новорічні вечори відпочинку для старшокласників (9-11 класи) (загальноосвітні  

навчальні заклади міста). 

Управління освіти виконавчого комітету міської 

ради; 

28 грудня 2016 року (17 год. 00 хв. – 21 год.        

00 хв.).  

18. Дитяче свято «Зимова казка» (дитяча музична школа ім. М. Кондратюка). 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

24 грудня 2016 року о 14 год. 00 хв. 

19. Різдвяний концерт «Нехай святиться Ім’я Твоє» (Костьол Римсько-католицької 

парафії святого Іоана Хрестителя). 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

25 грудня 2016 року о 11год. 00 хв.  

20. Передноворічні вітання колективів підприємств та організацій міста. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

29-30 грудня 2016 року. 
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21.  Новорічне свято для дітей міста (площа біля міської ради). 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради, 

МЦДЮТ; 

01 січня 2017 року о 14 год.00 хв. 

22. Вертепне дійство «Ясна зоря Хрестового Різдва» (історико-культурний центр-

музей «Старий Костянтинів» спільно з Храмом Святої Тройці УПЦ). 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

07 січня 2017 року. 

23. Вечір різдвяних колядок, організоване Свято-Різдво-Богородичною Церквою 

УПЦ   (42 ГБО). 

09 січня 2017 року о 15 год. 00 хв.  

24. Свято «Різдвяні колядки» (Храм Святої Тройці УПЦ). 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

14 січня 2017 року о 11 год. 00 хв.  

25. Свято колядок та щедрівок «Різдвяна Зірка» (42 ГБО). 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради 

спільно з парафією Святої Рівноапостольної 

Княгині Ольги Української Греко-католицької 

Церкви; 

15 січня 2017 року 13 год. 00 хв. 

26. Фестиваль колядок та щедрівок «Нова радість стала» (замок князів Острозьких). 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

19.01.2017 року 12год. 00 хв. 

27. 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. 

Управління освіти, відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради; 

грудень 2016 року - січень 2017 року. 

28.  Забезпечення належного висвітлення у місцевих засобах масової інформації 

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

Редакція газети «Наше місто», міське 

радіомовлення, відділ інформаційного 

забезпечення виконавчого комітету міської 

ради; 

грудень 2016 року - січень 2017 року. 

 

 

 

Керуючий справами                                 підпис                                                   В. Янзюк 

 


