
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_ 13  грудня  2021___року                 Старокостянтинів                       № ____440/2021-р_____ 

 

 

Про заходи до Дня Святого Миколая, 

новорічних та різдвяних свят 

 

 

З метою забезпечення змістовного дозвілля мешканців 

Старокостянтинівської міської територіальної громади та керуючись статтею 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів до Дня Святого Миколая, новорічних та 

різдвяних свят (додається). 

 

2. Виконавцям забезпечити реалізацію заходів, затверджених цим 

розпорядженням, з урахуванням проведення протиепідемічних заходів, 

пов’язаних із запобіганням поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

13 грудня 2021 року № 440/2021-р 

 

 

План заходів 

до Дня Святого Миколая, новорічних  

та різдвяних свят  

 

1. Організація виставки художніх робіт учнів комунального освітнього 

закладу в галузі культури мистецької школи «Художня школа» 

Старокостянтинівської міської ради «Зимовий вернісаж»  в фоє міської ради.  

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

грудень 2021 року – січень 2022 року. 

 

2. Забезпечення роботи святкового автобуса з казковими героями. 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

грудень 2021 року – січень 2022 року. 

 

3. Організація та проведення в бібліотечних та клубних закладах 

Старокостянтинівської міської територіальної громади новорічних вітрин та 

фотозон, літературних та народознавчих годин, годин творчості та духовності, 

літературних та різдвяних посиденьок, виставок-інсталяцій, дитячих свят, 

святкових ранків на теми: «Зимові книги для святкового настрою», Зимова 

казка», «Новорічно-різдвяний калейдоскоп», «Йде Святий Миколай, ти добром 

його стрічай», «Ніч Святого Миколая – дивна і чарівна ніч», «Ялинкова 

фантазія», «Розкажу Миколаю, про що я читаю», «Заметіль зимових свят», «Всі 

чекають, виглядають Чудотворця Миколая», «Колядуємо, щедруємо», 

«Святкове мереживо зими», «Добрий дух – дідух», «Дивосвіт різдвяних свят», 

«Прийшли щедрувати до вашої хати».    

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

грудень 2021 року – січень 2022 року. 

 

4. Організація виступів творчих колективів міської територіальної громади 

на  окремих майданчиках з програмами новорічно-різдвяної тематики.  

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

грудень 2021 року – січень 2022 року. 

 

5. Проведення конкурсу на кращий дитячий малюнок «Зимова листівка 

княжого міста».  

Управління культурної політики і ресурсів
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 виконавчого комітету міської ради;                  

до 19 грудня 2021 року. 

 

6. Забезпечення підключення до електромережі та встановлення 

додаткового освітлення зони проведення урочистого відкриття новорічної 

ялинки (площа біля міської ради, територія замку князів Острозьких), виділення 

автомобіля з вишкою для встановлення люмінесцентного освітлення біля замку 

князів Острозьких. 

 Комунальне підприємство «Міськсвітло» 

Старокостянтинівської міської ради;        

19 грудня 2021 року; 01, 16 січня                  

2022 року. 

 

7. Святкові заходи в дошкільних та загальноосвітніх закладах 

Старокостянтинівської міської територіальної громади з нагоди Дня Святого 

Миколая, відвідування керівництвом виконавчого комітету міської ради освітніх 

закладів громади та вручення солодощів їх вихованцям. 

 Керівництво виконавчого комітету міської 

ради, управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

19 грудня 2021 року. 

 

8. Організація зльоту Святого Миколая та його помічників у замку князів 

Острозьких. 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                  

19 грудня 2021 року о 15 год. 00 хв. 

 

9. Організація театралізованої ходи «Святий Миколай і його помічники» 

від замку князів Острозьких до площі біля міської ради. 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                  

19 грудня 2021 року о 15 год. 30 хв. 

 

10. Забезпечення відкриття новорічної ялинки, проведення 

театралізованого дійства для дітей Старокостянтинівської міської 

територіальної громади (площа біля міської ради). 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                

19 грудня 2021 року о 16 год. 00 хв. 

 

11. Забезпечення відкриття Резиденції Святого Миколая на території замку 

князів Острозьких. 
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 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                   

19 грудня 2021 року о 18 год. 00 хв. 

 

12 Організація екскурсій для дітей Старокостянтинівської міської 

територіальної громади в Резиденцію Святого Миколая та історико-культурний 

центр-музей «Старий Костянтинів». 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                    

19 – 30 грудня 2021 року. 

 

13. Організація святкових фотосесій за участю Святого Миколая та 

казкових героїв біля Резиденції Святого Миколая.  

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                    

19 – 30 грудня 2021 року. 

 

14. Організація та проведення квесту «Новорічний маршрут» на території 

замку князів Острозьких. 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                     

19 – 30 грудня 2021 року. 

 

15. Забезпечення роботи різдвяного радіо на території замку князів 

Острозьких. 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                  

19 грудня 2021 року – 16 січня 2022 року. 

 

16. Забезпечення встановлення: сцени біля новорічної ялинки на площі 

біля міської ради - до 19 грудня 2021 року; по 5 ярмаркових яток на площі біля 

міської ради та на території замку князів Острозьких для організації торгівлі 

майстрів декоративно - прикладного мистецтва та приватних підприємців                

з 19 грудня 2021 року до 15 січня 2022 року; 20 яток на площі біля міської       

ради для забезпечення проведення етнофестивалю «Різдвяні дзвони» - 16 січня 

2022 року. 

 Комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради. 

 

17. Організація роботи новорічно-різдвяних ярмарків на площі біля міської 

ради,  біля Резиденції Святого Миколая. 

Управління економіки, управління
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 культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                 

19 грудня 2021 року – 16 січня 2022 року. 

 

18. Забезпечення перевезення: звукопідсилювальної апаратури та 

святкового будиночка від Центру культури імені Володимира Ножки до замку 

князів Острозьких - до 19 грудня 2021 року; звукопідсилювальної апаратури від 

торгового центру (Болгарське містечко) до площі біля міської ради -                  

19 грудня 2021 року, 01, 16 січня 2022 року. 

 Комунальне підприємство «Ремонтно-

будівне шляхове підприємство 

Старокостянтинівської міської ради. 

 

19. Проведення майстер-класів із розпису новорічних пряників у бібліотеці 

для дітей. 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                 

20 грудня 2021 року о 12 год. 30 хв.,               

15 год. 00 хв., 16 год. 30 хв. 

 

20. Забезпечення організації та проведення святкового концерту «Зимова 

казка» в онлайн-форматі за участю учнів та викладачів комунального 

освітнього закладу в галузі культури мистецької школи «Музична школа імені 

Миколи Кондратюка» Старокостянтинівської міської ради. 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                    

22 грудня 2021 року. 

 

21. Проведення арт-майстерні «На новорічний майстер-клас ми 

запрошуємо вас» у бібліотеці для дітей. 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;             

22 грудня 2021 року о 15 год. 00 хв. 

 

22. Забезпечення проведення конкурсу «Прикрась ялинку в своєму 

мікрорайоні». 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                  

22 грудня 2021 року о 15 год. 00 хв. 

 

23. Організація та проведення новорічних ранків, свят, вечорів відпочинку 

для малят-дошкільнят, учнів у дошкільних та загальноосвітніх навчальних 

закладах Старокостянтинівської міської територіальної громади. 
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 Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради;                                 

23 - 30 грудня 2021 року 

 

24. Проведення майстер-класу із Самчиківського розпису «Зимовий 

візерунок» у залі центральної бібліотеки. 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                

24 грудня 2021 року о 15 год. 00 хв. 

 

25. Проведення різдвяного концерту за участю вихованців комунального 

освітнього закладу в галузі культури мистецької школи «Музична школа імені 

Миколи Кондратюка» «Нехай святиться ім’я Твоє!» в онлайн-форматі. 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                     

23 грудня 2021 року.  

 

26. Організація та проведення новорічного концерту з розважальною 

програмою, різноманітними конкурсами для мешканців міської територіальної 

громади  на площі біля міської ради. 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                   

01 січня 2022 року о 15 год. 00 хв. 

 

27. Проведення фестивалю колядок і щедрівок «Різдвяна зірка» в онлайн-

форматі. 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                    

до 12 січня 2022 року. 

 

28. Проведення етнофестивалю «Різдвяні дзвони» на площі біля міської 

ради. 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради, 

старости старостинських округів;                       

16 січня 2022 року об 11 год. 00 хв. 

 

29. Забезпечення охорони громадського порядку на місці проведення 

запланованих заходів (площа біля міської ради, територія замку князів 

Острозьких) 19 грудня 2021 року: з 15 год. 30 хв. до 16 год. 00 хв. – супровід 

театралізованої ходи «Святий Миколай і його помічники» від замку князів 

Острозьких до площі біля міської ради; чергування наряду поліції: 19 грудня 

2021 року з 16 год. 00 хв. до 17 год. 30 хв., 01 січня 2022 року з 15 год. 00 хв. 
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до 17 год. 00 хв., 16 січня 2022 року з 11 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. 

 Рекомендувати відділу поліції № 1 

Хмельницького районного управління 

поліції Головного управління 

Національної поліції в Хмельницькій 

області. 

 

30. Забезпечення чергування карети швидкої допомоги та медичних 

працівників на місці проведення запланованих заходів (площа біля міської 

ради): 19 грудня 2021 року з 16 год. 00 хв. до 17 год. 30 хв.; 01 січня 2022 року з 

15 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.; 16 січня 2022 року з 11 год. 00 хв. до 14 год.     

00 хв. 

 Управління охорони здоров’я та 

медичного забезпечення виконавчого 

комітету міської ради. 

 

31. Забезпечення дотримання правил пожежної безпеки в закладах освітита 

культури Старокостянтинівської міської територіальної громади під час 

проведення заходів до Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят. 

 Управління освіти, управління культурної 

політики і ресурсів виконавчого комітету 

міської ради;  

грудень 2021 року - січень 2022 року. 

 

32. Забезпечення широкого висвітлення в засобах масової інформації, на 

сайті міської ради заходів із відзначення в населених пунктах 

Старокостянтинівської міської територіальної громади Дня Святого Миколая, 

новорічних та різдвяних свят. 

 Відділ інформаційного забезпечення      

виконавчого комітету міської ради, міське 

радіомовлення, рекомендувати редакціям 

газет «Наше місто», «Життя 

Старокостянтинівщини»;  

грудень 2021 року – січень 2022 року. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради                  підпис       Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 


