
Програма міських заходів на Новорічні та Різдвяні свята 
 

Урочисте відкриття міської ялинки 
1. 19.12.2019, 

15:30-16:00 
Концертна програма муніципального 
духового оркестру «Ліра»  
«Дарує радість кожна мить, у серці 
музика бринить» 

пл. Соборна 

2. 19.12.2019, 
15:40-16:00 

Міський фестиваль-конкурс 
карнавальних костюмів «Новорічна 
феєрія»  

пл. Соборна 

3.  19.12.2019, 
Із 16:00  
 

Театралізоване дійство «Хай рік 
Новий, Різдво Христове, Вам 
подарують дні казкові!» у програмі: 

пл. Соборна 
 

5. Зустріч Морозенка «Святом він 
мандрує, казкою чарує» 

6. Привітання  Олександрійського 
міського голови. 
Урочисте відкриття міської ялинки 

7. Нагородження переможців міського 
фестивалю – конкурсу карнавальних 
костюмів «Новорічна феєрія» 

8. Концертна програма кращих 
колективів та виконавців міста 
«Ялинка новорічна, засвітись 
вогнями» 

5. Новорічні вітання народного 
аматорського хору «Веселка»  
«З передзвоном на поріг вже ступає 
Новий рік» 

6. Цікаві вікторини та сюрпризи  
7. Подарунки від Морозенка всім 

малятам міста «З Морозенком співай -   
подарунки обирай» 

8. З 15:30 Робота фотозони «Новорічні фантазії - 
святкові візерунки» 

 

9. З 15:00 Новорічно-різдвяний ярмарок та 
народні гуляння 

пл. Соборна 

Загальноміські святкові заходи 
1. 13.12.2019 

-15.01.2020 
Щорічна виставка творчіх робіт учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів та 
майстрів народного мистецтва: 
«Новорічне диво» 

Музейний центр  
ім. Худякової А.Ф. 
(корпус 2) 

2. 19.12.2019 
12:00 

Новорічний вогник «Серця назустріч» Офіс ГО «Віра» 

3. 19.12.2019 
12:30 

Концертна програма за участю 
фольклорного колективу «Українські 
вечорниці»: «Хай пісня дарує святковий 
настрій»  

ГО «Віра» 

4. 20.12.2019, 
17:00  

Новорічне свято: «Новорічний 
карнавал» (для вихованців ЦДЮТ) 

ПК «Світлопільський»  

5. 21.12.2019, 
10:00 

Новорічний дитячий ранок «Ліса Аліса 
та Кіт Базиліо на новорічному балу» для 
дітей з особливими потребами ТОВ 

Міський територіальний центр 



      
«Червоного Хреста України» 

7. 26.12.2019, 
12:00, 
15:00 

Новорічна казка від міського голови 
«Різдвяна історія» (за запрошеннями) 

ПК «Світлопільський» 

8. 27.12.2019, 
12:00  

Новорічна казка від міського голови 
«Різдвяна історія»  (за запрошеннями) 

ПК «Світлопільський» 

9. 27.12.2019, 
12:00  

Свято «Новорічної ялинки» Дитяча музична школа 
«Перлина»  
сел. Олександрійське 

10. 29.12.2019, 
11:00  

Дитячий новорічний ранок «З Новим 
роком, Україно» 

БК сел. Олександрійське 

11. 31.12.2019, 
23:00  

Масове гуляння в новорічну ніч «З 
Новим роком, рідне селище!» 

БК сел. Олександрійське біля 
селищної ялинки 

12. 02.01-
13.01.2020 
 о 12:00 
(крім 
7,10.01) 

Новорічні ранки біля міської ялинки Пл. Соборна 

13. 10.01.2020, 
13:00 

Міський фестиваль вертепів, колядок 
та щедрівок «Олександрія щедрує - 
щастя дарує!». Вхід вільний 

ПК «Світлопільський» 

14. 14.01.2020, 
15:00 

Закриття міської ялинки Пл. Соборна 

Святкові заходи у бібліотеках міста 
1. 13.12.2019 

15:00 
Весела карусель «Зимові візерунки» 
(для дітей з особливими потребами ГО 
«Віра»)  

Центральна міська бібліотека 
для дітей 
пр. Соборний, 102 

2. 18.12.2019 
15:00 

Святкова шоу-програма «Місяць 
засурмив в ріжок - Миколай іде до 
діток». 
(для дітей із сімей, які опинились 
складних життєвих обставинах) 

Центральна міська бібліотека 
для дітей 
пр. Соборний, 102 

3. 18.12.2019 
11:00 

Виставка-сюрприз 
«Дарунки небесного гостя»  
(для відвідувачів) 

Абонемент 
Центральної міської 
бібліотеки, 
вул. Перспективна, 14 

4. 22.12.2019 
14:00 

Новорічний літературний салон 
«Як небагато нам для щастя треба...»  
(разом із слухачами літературного 
ліцею «Поезія рідного краю») 

Центральна міська бібліотека, 
вул. Г.Усика,41 

5. 24.12.2019 
13:00 

Чародій-вечір «Новорічне мереживо»  
(клуб спілкування жінок «Чарівність») 

Центральна міська бібліотека,  
вул. Перспективна, 14 

6. 25.12.2019 
11:00 

Kinder-шоу 
«Планета новорічних розваг»  
(для відвідувачів бібліотеки та усіх 
бажаючих) 

Центральна міська бібліотека 
для дітей 
пр. Соборний, 102 

7. 26.12.2019 
14:00 

Майстер-клас із виготовлення 
текстильного топіарію «Сяйво 
новорічних свят» 
(за попереднім записом +380959034784) 

Центральна міська бібліотека, 
вул. Г.Усика,41 

8. 30.12.2019 
14:00 

Magic-паті «Санта Бос»  (для молоді) Бібліотека-філія №8 для 
юнацтва, 
пр. Соборний, 100 



      
9. 05.12.2019 

12.12.2019 
19.12.2019 
26.12.2019 
15:00 

Майстер-класи з виготовлення 
новорічної кульки  
(за попереднім записом +380959034784) 

Центральна міська бібліотека, 
читальна зала  
вул. Г.Усика,41 

10. 02.01.2020 
10:00 

Виставка-привітання  
“Хай Рік Новий, Різдво Христове вам 
подарує дні казкові” (для різних 
категорій читачів) 

Бібліотека-філія №3 для дітей 
пл.Покровська, 23 

 

11. 03.01.2020 
12:00 

Театралізована вистава «Різдвяна 
рукавичка» (для дітей міста) 

Центральна міська бібліотека 
для дітей пр. Соборний, 102 

12. 05.01.2020 
14:00 

Фольклорний майданчик 
“Хай щастить усім нівроку в кожен день 
Нового року” (для різних вікових 
категорій) 

Бібліотека-філія №10 
пр.Б.Білого,6 

13. 06.01.2020 
10:00 

Бібліофреш «У Новий рік - з новими 
книгами» (для різних категорій 
користувачів) 
 

Центральна міська бібліотека, 
читальна зала, 
вул. Г.Усика,41 

14. 06.01.2020 
11:00 

Фольклорна виставка «Колядують зорі 
на Різдво Христове»  
(для різних категорій користувачів) 

Центральна міська бібліотека, 
 

15. 09.01.2020 
10:00 

Новорічно-різдвяна карусель «До нас 
іде Різдво святе і Коляду веде завзято» 
(для дітей міста) 

Центральна міська бібліотека 
для дітей 
пр. Соборний, 102 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


