УКРАЇНА
Красноармійська міська рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

від 12.12.2011 №357рг
м.Красноармійськ
Про святкування Дня Святого Миколая,
Нового року та Різдвяних свят
в місті Красноармійську
З метою виховання молодого покоління в дусі поваги до народних традицій, звичаїв і
обрядів, забезпечення належної організації заходів щодо проведення святкування Дня Святого
Миколая, Нового року та різдвяних свят, згідно рішення Красноармійської міської ради від
30.12.2010 №6/2-1 «Про програму економічного та соціального розвитку міста Красноармійська»
(п.4.5.4 розділ «Культура»), керуючись статтями 42, 59 Закону Україні “Про місцеве
самоврядування в Україні”, -

1. Утворити робочу групу з організації підготовки заходів щодо святкування Дня Святого
Миколая, Нового року та Різдвяних свят та затвердити її склад (додається).

2. Затвердити заходи щодо святкування Дня Святого Миколая, Нового року та Різдвяних
свят (додаються).

3. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти на відділ культури,
туризму та охорони культурної спадщини міської ради (Темець).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови
Балашова В.Ю.

В.о. міського голови

Г.О.Гаврильченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
12.12.2011 №357рг

СКЛАД
робочої групи з організації підготовки заходів щодо святкування
Дня Святого Миколая, Нового року та Різдвяних свят

Балашов
Володимир Юрійович

-

заступник міського голови,
голова робочої групи

Темець
Вікторія Олександрівна

-

начальник відділу культури, туризму та охорони
культурної спадщини міської ради, заступник
голови робочої групи

Демиденко
Людмила Петрівна

-

директор Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, секретар робочої групи

Бонзюх
Ірина Павлівна

-

начальник управління праці та соціального захисту
населення міської ради

Карпенко
Лілія Валеріївна

-

начальник служби у справах дітей міської ради

Костюченко
Віталій Вікторович

-

голова комітету у справах сім’ї та молоді міської ради

Маглеваній
Денис Юрійович

-

начальник відділу внутрішньої політики міської ради

Оніпко
Тетяна Михайлівна

-

начальник відділу освіти міської ради

Члени робочої групи:

В.о. керуючого справами
виконкому міської ради

В.Ю.Балашов

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
12.12.2011 №357рг

№
з/
п
1
1

2

3

ЗАХОДИ
про святкування Дня Святого Миколая, Нового року та Різдвяних свят
Найменування заходів
Термін
Відповідальні
виконання
2
3
4
Підготовка міста до проведення Новорічних та Різдвяних свят:
- забезпечити святкову ілюмінацію по вул.
з 23.12.2011 по КП «Міськсвітло»
Дніпропетровська, вул. Горького.
15.01.2012
- провести конкурс серед підприємств міста на до 20.12.2011р. Відділ культури,
краще святкове оздоблення ялинок на площі
туризму та охорони
Шибанкова і за результатами його оголосити
культурної спадщини
переможців
міської ради
- прикрасити вітрини та фасади торгівельних
до 12.12.2011
Відділ торгівлі та
точок міста
побутового населення
міської ради
Установити та прикрасити міську ялинку
до 23.12.2011
КП «Міськсвітло»
новорічними іграшками та ілюмінацією на
КП «Управління
площі Шибанкова
міського господарства»
Організувати та провести:
- День Святого Миколая
Пізнавально-ігрова година «Святий Миколай,
до нас завітай», конкурсно-розважальна
програма «На зустріч дитячим серцям»,
літературний круїз «Поринь у казочку зимову»
Дитяче свято «В гостях у Святого Миколая» і
святкова програма «Наш гість – Святий
Миколай».
Ранок для дітей з обмеженими можливостями
«Старий рік у ноги, Новий у порога»
Ранок для дітей-інвалідів «Святий Миколай»

19.12.2011

бібліотеки міста

17-18.12.
2011

клубні заклади м.
Красноармійська

18.12.2011

Концерти учнів ІІ-го фортепіанного відділу
«Зимові візерунки» та учнів і викладачів І-го
фортепіанного відділу «Прийди, прийди,
святий Миколай»
- Новорічні свята
Усний журнал «Зимові святкові традиції
світу» та виставки «Новорічний калейдоскоп».
Відкриття міської ялинки, площа Шибанкова.

19-20.12
2011

КП «Міський парк
культури і відпочинку»
Реабілітаційний центр
для дітей-інвалідів
Красноармійська
музична школа ім.
М.Д.Леонтовича»

Новорічні ранки з Дідом Морозом і
Снігуронькою в загальноосвітніх школах міста
(за окремим планом)
Новорічний ранок для дітей - інвалідів

з 20.12.
2011 по
23.12.2011
25.12.2011

19.12.2011

19.12.2011
23.12.2011

КЗ «Красноармійський
історичний музей»
Відділ культури,
туризму та охорони
культурної спадщини
Відділ освіти міської
ради
Відділ освіти міської
ради
Реабілітаційний центр

Виставка декоративно-прикладного мистецтва
майстрів ЦТД «Зимова феєрія» у виставковій
залі історичного музею

Концерт учнів вокального відділу
«Новорічний карнавал»
Новорічні ранки
для працівників підприємств міста:
- вузол зв’язку;
- ЦРЛ;
для вихованців ЦТД.
Концертно-розважальна програма для
вихованців центру творчості для дітей та
юнацтва
Новорічний танцювальний вечір для учнів
середнього шкільного віку
Новорічні ранки для дітей «В гостях у ёлки» і
«Зимова казка»

26.12.2011

26.12.2011
27.12.2011
24.12.2011
27.12.2011

28.12.2011
29.12.2011
о12.00 та
о 14.00

для дітей-інвалідів
КЗ «Красноармійський
історичний музей»
Центр творчості та
дозвілля відділу освіти
м. Красноармійська
Красноармійська
музична школа ім.
М.Д.Леонтовича»
Центр творчості та
дозвілля відділу освіти
м. Красноармійська

Центр творчості та
дозвілля відділу освіти
м. Родинське
КП «Міський парк
культури і відпочинку»
клубні заклади м.
Красноармійська

Святковий концерт для працівників УК
«Краснолиманська»
Новорічні ранки для дітей
- Різдво Христове
Різдвяний концерт для дітей пільгової
категорії міста Красноармійська

30.12.2011

ПК «Шахтар»

04.01.2012

ПК «Шахтар»

07.01.2012

Народне гуляння на м-ні «Лазурний»

07.01.2012

Різдвяний концерт для мешканців міста
Родинське
Народне гуляння, селище Шевченко

07.01.2012

Відділ культури,
туризму та охорони
культурної спадщини
міської ради
дитячий методичний
центр християнської
православної освіти
ПК «Шахтар»

07.01.2012

клуб ім..Шевченка

В.о. керуючого справами виконкому
міської ради

В.Ю.Балашов

План заходів щодо святкування Дня святого Миколая, Нового року та Різдвяних свят в
місті Красноармійську підготовлений відділом культури, туризму та охорони культурної
спадщини міської ради.

Начальник відділу культури, туризму
та охорони культурної спадщини

В.О.Темець

