
  

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» грудня 2020 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про проведення новорічних  
та різдвяних свят у місті 
 

Відповідно до пп. 3 п. б) ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з нагоди відзначення Нового 2021 року та різдвяних свят 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Створити та затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення 

новорічних та різдвяних свят (додаток 1). 
2. Під час проведення заходів їх організаторам та учасникам неухильно дотримуватись 

Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення 
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-
CoV-2» та інших нормативно-правових актів, що спрямовані на протидію поширенню 
гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території міста. 

3. Затвердити план заходів щодо відзначення новорічних та різдвяних свят (додаток 2). 
4. Затвердити кошторис витрат на підготовку та проведення новорічних та різдвяних 

свят (додаток 3). 
5. Начальнику Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Кіровоградській області, директору Комунального підприємства «Муніципальна 
безпека Олександрійської міської ради» забезпечити громадський порядок під час 
новорічних та різдвяних свят. 

6. Фінансовому управлінню міської ради забезпечити фінансування заходів у межах 
загального фінансування виконавчих органів міської ради. 

7. Засобам масової інформації та управлінню інформатизації та інформаційно-
аналітичної політики міської ради забезпечити широке висвітлення підготовки та проведення 
новорічних заходів. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А.  
 
 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 
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Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від «   » грудня 2020 року № ___ 

 
Склад 

оргкомітету з підготовки та проведення новорічних та різдвяних свят 
 

Голова оргкомітету: 
ЧЕМЕРИС 
Ірина Анатоліївна  

 

- перший заступник міськогоголови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

Заступники голови оргкомітету: 
ОЧКОВСЬКА 
Анна Геннадіївна 
 

- заступник начальника управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради 

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА 
Ольга Володимирівна 
 

- начальник управління культури і туризму міської ради 

Члени оргкомітету: 
АБАЖЕЙ 
Григорій Петрович 
 

- директор міського Палацу культури 

АНАНЬЄВ  
Олег В’ячеславович 

- заступник начальника управління інформатизації та 
інформаційно-аналітичної політики міської ради 
 

БУЛЬДОВИЧ 
Віталій Володимирович 
 

- директор Комунального підприємства «Зеленгосп» 

ВОЛКОВА  
Наталія Сергіївна 
 

- заступник начальника управління культури і туризму 
міської ради 

КОВАЛЕНКО 
Зоя Володимирівна 

- головний спеціаліст, економіст бюджетного відділу 
фінансового управління міської ради 
 

ЛАКАТОШ 
Наталія Володимирівна 
 

- директор Будинку культури сел.Олександрійське 

ПЕРЕВЕРЗЄВ 
Володимир Григорович 

- директор Комунального підприємства «Муніципальна 
безпека Олександрійської міської ради» 
 

СОСНА 
Юлія Олексіївна 
 

- директор Палацу культури «Світлопільський» 
 

ТРОЦЮК  
Тетяна Володимирівна 
 

- директор централізованої бібліотечної системи 

ХВОСТОВ 
Володимир Олександрович 

- начальник Олександрійського міського відділу поліції 
Головного управління Національної поліції в 
Кіровоградській області (за згодою) 
 

ЧЕРЕВАШКО 
Ростислав Євгенович 
 

- начальник  управління  економіки міської ради 

ЧЕРНЕЦЬКА 
Вікторія Миколаївна 
 

- начальник управління освіти, молоді та спорту міської 
ради 

ШАПОВАЛ 
Володимир Олексійович 

- завідувач Головківського будинку культури  
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ШМАРКО 
Володимир Іванович 
 

- директор Комунального підприємства «Світлоцентр» 

ЩЕРБИНА  
Світлана Олександрівна 
 

- завідувач Ізмайлівського будинку культури 

ЯКОВЛЕВ 
Юрій Олександрович 
 

- начальник служби у справах дітей міської ради 

ЯЦЕНКО 
Андрій Анатолійович 
 

- директор Комунального підприємства «Чисте місто» 

ЯЦЕНКО 
Сергій Володимирович 

- директор міського центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді  

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету       Сергій ЗАВАЛІЙ 
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Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від «____» грудня  2020  року № ___ 

 
План заходів 

щодо відзначення новорічних та різдвяних свят 
 

№ 
з/п 

Дата, час 
проведення 

Форма та назва заходу 
 Місцеве проведення Відповідальний 

1 2 3 4 5 
1.  05.12.2020 Етнографічний дайджест до 

початку зимового циклу народних 
свят 

Музейний центр ім. Худякової А.Ф.,  
на сторінці у «Фейсбук» 

Банковська Ю.С. 

2.  10.12.2020 – 
31.12.2020 

Участь у Всеукраїнській виставці-
конкурсі: «Новорічний 
подарунок» 

ЦМБД ім. Ю. Гагарина спільно з 
управлінням освіти,молоді та 
спорту (сторінка ЦБС у «Фейсбук») 

Троцюк Т.В. 

3.  11.12.2020, 
 протягом дня 

Оповідки від Богдана: «Новорічні 
та Різдвяні свята  в Україні» 

Сторінка ЦБС у «Фейсбук»  Троцюк Т.В. 

4.  14.12.2020 – 
31.12.2020  

Виставка дитячих малюнків: 
«Миколай вночі мандрує, сном і 
казкою чарує»  

Музейний центр ім. Худякової А.Ф.,  
на сторінці у «Фейсбук» 

Банковська Ю.С. 

5.  17.12.2020, 
09:00 

Magic show:  «Диво в ніч на 
Миколая» 

Сторінка ЦБС у «Фейсбук» Троцюк Т.В. 

6.  17.12.2020, 
11:00 

Майстер-клас по виготовленню 
листівок Святому Миколаю: 
«Святий Миколай, до нас завітай» 
(відеоролик) 

Сторінка ЦБС у «Фейсбук»  Троцюк Т.В. 

7.  17.12.2020 Благодійна акція з врученням 
солодких подарунків з нагоди Дня 
Святого Миколая для дітей з 
інвалідністю 

Відвідування дітей за місцем 
проживання з дотриманням 
санітарно-епідеміологічних норм 

Яценко С.В. 

8.  18.12.2020, 
10:00 

Святковий калейдоскоп: Миколай, 
Миколай, Україну привітай» 
(відеоролик) 

Сторінка ЦБС у «Фейсбук»  Троцюк Т.В. 

9.  18.12.2020 Онлайн привітання: «Скоро, скоро 
в рідний край завітає Миколай…» 

ПК «Світлопільський»  
на сторінці у «Фейсбук» 

Сосна Ю.О. 

10. 18.12.2020 Вручення солодких подарунків 
дітям сиротам та дітям, 
позбавлених батьківського 
піклування, які виховуються під 
опікою, в прийомних сім’ях та 
дитячих будинках сімейного типу  

За місцем проживання та за адресою: 
просп. Соборний, 59 (служба у 
справах дітей Олександрійської 
міської ради) з дотриманням  

санітарно-епідеміологічних норм  

Яковлев Ю.О. 

11. До 
19.12.2020 
року 

1) Проведення міських етапів 
Всеукраїнських виставок-
конкурсів: 
- «Український сувенір»; 
- «Новорічна композиція». 
2) Благодійна акція для 
мешканців геріатричного 
пансіонату : «Миколаєве диво»  

На базі Централізованої міської  
бібліотеки для дітей  ім.Ю.Гагаріна 

 
 
 
Заклади освіти міста 

Чернецька В.М, 
керівники закладів 
освіти міста 

12. До 
19.12.2020 
року 

Благодійні акції для дітей з 
інвалідністю, для дітей учасників 
АТО (ООС), переселенців та дітей 
із родин, які опинилися у 
складних життєвих обставинах 

Заклади освіти міста Чернецька В.М, 
керівники закладів 
освіти 
міста 

13. До 
19.12.2020 
року 

Відео-привітання від колективу 
Олександрійського 
муніципального духового 
оркестру «Ліра» 

Сторінка у «Фейсбук» Яровий С.М. 
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14. Грудень 

2020 року 
Участь у міському онлайн-
конкурсі аматорських 
відеопривітань «Калейдоскоп 
новорічних вітань» до 
новорічних та різдвяних свят 

Сторінка у «Фейсбук» Чернецька В.М., 
керівники закладів 
освіти міста 

15. 19.12.2020 Відео-вітання до Дня Святого 
Миколая» 

Сторінка МПК у «Фейсбук» Абажей Г.П. 

16. 19.12.2020 Святкове відео-вітання від 
Святого Миколая 

Сторінка  Будинку культури  
сел. Олександрійське у  «Фейсбук» 

Лакатош Н.В. 

17. 19.12.2020, 
09:00 

Резиденція святого Миколая 2020 
Зустріч з Миколаєм 

Біля Старостату  Щербина С.О. 

18. 23.12.2020, 
11:00 

Новорічна фотозона: «Зима в 
книжковому місті» 

Центральна міська бібліотека, 
абонемент 

Троцюк Т.В 

19. 23.12.2020 Благодійна акція з врученням 
солодких подарунків з нагоди 
Новорічно-Різдвяних свят для 
дітей з сімей, які перебувають в 
складних життєвих обставинах та 
дітей з сімей загиблих учасників 
АТО/ООС 

Відвідування дітей за місцем 
проживання з дотриманням 
санітарно-епідеміологічних норм 

Яценко С.В. 

20. 23.12.2020, 
11:00 

Фотозона: «Новорічний настрій» ЦМБД ім. Ю. Гагарина Троцюк Т.В 

21. 23.12.2020, 
11:00 

Селфізона: «Новорічно-книжкова 
Олександрія» 

Центральна міська бібліотека, 
(читальна зала) 

Троцюк Т.В 

22. 23.12.2020, 
11:00 

Віртуальна лялькова вистава: 
Морозко» (відеоролик) 

Сторінка ЦБС у «Фейсбук»  Троцюк Т.В 

23. 24.12.2020, 
10:00 

Майстер-клас по виготовленню 
новорічних прикрас: «Мішечок 
новорічних чудес» (відеоролик) 

Сторінка ЦБС у «Фейсбук»  Троцюк Т.В 

24. 24.12.2020 
з 14:00 до 
18:00 год. 

Проведення міського конкурсу: 
«Альтернативна ялинка» 

ПК «Світлопільський» Чернецька В.М., 
Переведенцева О.В. 

25. 25.12.2020 – 
31.12.2020 

Новорічна казка – мюзикл: 
«Повір у казку» 

ПК «Світлопільський»  
на сторінці у «Фейсбук» 

Сосна Ю.О. 

26. 26.12.2020 Віртуальна подорож: «Новий рік 
іде по світу!» 

Музейний центр ім. Худякової А.Ф.,  
на сторінці у «Фейсбук» 

Банковська Ю.С. 

27. 28.12.2020 Встановлення та облаштування 
Ялинки і фотозон 

Біля селищної ради 
сел.Олександрійське 

Лакатош  Н.В. 

28. 28.12.2020, 
10:00 

Читання під ялинкою: «Зимова 
феєрія» (відеоролик) 

Сторінка ЦБС у «Фейсбук»  Троцюк Т.В 

29. 28.12.2020 Вручення солодких подарунків 
дітям, які перебувають у 
Благодійному фонді «Центр 
соціальної допомоги та 
реабілітації «Джерело життя» з 
дотриманням санітарно-
епідемічних норм 

Благодійному фонді «Центр 
соціальної допомоги та 
реабілітації «Джерело життя» 

Яковлєв Ю.О. 

30. 29.12.2020 Новорічний ранок: «У зими казок 
багато» 

Сторінка Будинку культури 
сел.Олександрійське у  «Фейсбук» 

Лакатош Н.В. 

31. 29.12.2020 Привітання З Новим роком (соц. 
мережі).Новорічна фотозона 

Біля Старостату Щербина С.О 

32. 29.12.2020 –  
04.01.2021  

Новорічні привітання від творчих 
колективів ПК «Світлопільський» 

ПК «Світлопільський»  
на сторінці у «Фейсбук» 

Сосна Ю.О. 

33. 30.12.2020 Відео-вітання до новорічних свят 
 

Сторінка МПК у «Фейсбук» Абажей Г.П. 

34. 30.12.2020 
12:00 

Дитяча-розважальна ігрова 
програма: «Новий рік іде – щастя 
діткам несе» 

Громадська організація «Віра» Абажей Г.П. 
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35. До 31грудня Проведення новорічних розваг в 

класних колективах закладів 
загальної середньої освіти 

Заклади освіти міста Чернецька В.М., 
керівники закладів 
освіти міста 

 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету    Сергій Завалій 
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Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету 
від «   » грудня 2020 року №  
 

 
Кошторис  

витрат на підготовку та проведення новорічних та різдвяних свят 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Бюджетні кошти  
(грн.) 

Хто використовує 
 

  
1 2 3 4 

1.  Виготовлення  декорацій та 
художнє оформлення 

30 000 Управління культури і 
туризму міської ради 

2.  Надання транспортних 
послуг 

2 000 Управління культури і 
туризму міської ради 

 Всього: 32 000  
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету    Сергій Завалій 


