
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__15 грудня 2022__ року           м. Старокостянтинів                      № __330/2022-р______ 

 

 

Про заходи до Дня Святого 

Миколая, новорічних та 

різдвяних свят 

 

 

З метою збереження національних традицій українського народу, 

належного відзначення Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят, 

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. 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 26102 (двадцять шість тисяч сто дві) 

гривні 37 копійок у межах асигнувань, передбачених у бюджеті 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік за                

КПКВ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2282 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку» для забезпечення організації та проведення заходів до Дня 

Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят. 

 

4. Централізованій бухгалтерії управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради (Віта РУДЮК) забезпечити сплату коштів. 

 

5. 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               

15 грудня 2022 року № 330/2022-р 

 

План заходів 

до Дня Святого Миколая, новорічних  

та різдвяних свят  

 

1. Організація та проведення в бібліотечних та клубних закладах 

Старокостянтинівської міської територіальної громади новорічних вітрин та 

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

святкових ранків та дитячих свят.  

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;          

грудень 2022 року – січень 2023 року. 

 

2. Проведення конкурсу на кращий дитячий  малюнок  «Зимова листівка 

княжого міста 2022».  

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;           

грудень 2022 року. 

 

3. Організація новорічно-різдвяної фабрики «Сюрприз від Миколая» у 

центральній бібліотеці. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                 

15 грудня 2022 року о 14 год. 00 хв. 

 

4. Проведення майстер-класів із розпису пряничних помічників Санти у 

залі центральної бібліотеки. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;              

15 грудня 2022 року о 14 год. 00 хв. 

5. Організація та проведення музичного майстер-класу «Музика в усьому» 

у центральній бібліотеці. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;               

15 грудня 2022 року о 15 год. 00 хв. 

 

6. Організація ювілейної виставки творчих робіт учнів та викладачів 

художньої школи в центральній бібліотеці. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 
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17 грудня 2022 року о 14 год. 00 хв. 

 

7. Проведення арт-майстерні «Лист Святому Миколаю» у центральній 

бібліотеці. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;              

18 грудня 2022 року о14 год. 00 хв. 

 

8. 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 вихованцям. 

Керівництво виконавчого комітету міської 

ради, управління освіти виконавчого 

комітету міської ради;  

19-28 грудня 2022 року. 

 

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

для малят-дошкільнят, учнів у дошкільних та загальноосвітніх навчальних 

закладах  Старокостянтинівської міської територіальної громади. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

19-28 грудня 2022 року. 

 

10. Забезпечення відкриття Резиденції Святого Миколая на території замку 

князів Острозьких. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;            

19 грудня 2022 року о 15 год. 00 хв. 

         

11. Проведення майстер-класу із самчиківки «Різдвяні квіти» у 

центральній бібліотеці. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                   

20 грудня 2022 року о 14 год. 00 хв.  

 

12. Організація та проведення дитячого концерту музичної школи імені 

Миколи Кондратюка «Зимова казка» на підтримку Збройних Сил України в 

центрі культури імені Володимира Ножки. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;             

22 грудня 2022 року о 14 год. 00 хв.  
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13. Проведення новорічного квесту «Зимові пригоди у стародавньому 

замку» на території замку князів Острозьких. 

Управління культурної політики і             

ресурсів виконавчого комітету міської ради;                    

23 грудня 2022 року о 12 год. 00 хв.          

24 грудня 2022 року о 14 год. 00 хв. 

 

14. Організація та проведення великого концерту на підтримку              

Збройних Сил України «Зима незламності» у центрі культури імені 

Володимира Ножки. 

Управління культурної політики і             

ресурсів виконавчого комітету міської ради;                       

25 грудня 2022 року о 15 год. 00 хв. 

 

15. Проведення новорічного мистецького проєкту на підтримку Збройних 

Сил України в замку князів Острозьких. 

Управління культурної політики і              

ресурсів виконавчого комітету міської ради; 

27 грудня 2022 року о 14 год. 00 хв.  

 

16. Проведення казки-гри-бродилки з вікторинами і конкурсами                    

«Тhe winter’sfairy-talе» в центральній бібліотеці. 

Управління культурної політики і                 

ресурсів виконавчого комітету міської ради;                       

28 грудня 2022 року о 14 год. 00 хв. 

     

17. Проведення святкової онлайн – вистави «Новорічна казка». 

Регіональний центр раннього розвитку 

дитини виконавчого комітету міської ради; 

28 грудня 2022 року. 

  

18. Забезпечення роботи Резиденції Святого Миколая на території замку 

князів Острозьких. 

Управління культурної політики і            

ресурсів виконавчого комітету міської ради;               

19-24 грудня 2022 року, 02-05 січня 2023 

року з 15 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 

 

19. Закриття Резиденції Святого Миколая на території замку князів 

Острозьких. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                          

05 січня  2023 року о 15 год. 00 хв.  
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20. Забезпечення правил пожежної безпеки в закладах освіти та 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 2022 року – січень 2023 року. 

 

21. Забезпечення чергування карети швидкої допомоги та медичних 

працівників на місці проведення запланованих заходів (територія замку князів 

Острозьких). 

Управління охорони здоров’я та           

медичного забезпечення виконавчого 

комітету міської ради;  

19 грудня 2022 року з 15 год. 00 хв.                    

до 18 год. 00 хв., 05 січня 2023 року                

з 15 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 

 

22. Забезпечення охорони громадського порядку на місці проведення 

запланованих заходів (територія замку князів Острозьких).  

Рекомендувати відділу поліції № 1 

Хмельницького районного управління 

поліції Головного управління Національної 

поліції в Хмельницькій області;                          

19 грудня 2022 року з 15 год. 00 хв.                       

до 18 год. 00 хв., 05 січня 2023 року                  

з 15 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 

 

23. 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 2022 року – січень 2023 року. 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради                                Наталія ШАБЕЛЬНИК 


