
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 22. 04. 2013   р.                                                                            № 683 

 

Про проведення  

Новорічно-Різдвяних заходів 

у Дніпровському районі м. Києва 
 

 

     Відповідно до Закону України від 09.04.1999 № 586-ХІV «Про місцеві 

державні адміністрації», на виконання розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)                  

від 30.10.2013 р. № 1965 «Про проведення загальноміських Новорічних та 

Різдвяних заходів», з метою популяризації кращих народних традицій, 

звичаїв українського народу, організації змістовного дозвілля дітей та 

підлітків, відзначення Новорічно-Різдвяних свят у Дніпровському районі 

м. Києва: 

 

     1. Затвердити : 

     1) програму основних заходів з відзначення Новорічно-Різдвяних свят у 

Дніпровському районі м. Києва, що додається; 

     2) робочий план підготовки та проведення основних заходів з 

відзначення Новорічно-Різдвяних свят у Дніпровському районі м. Києва, 

що додається; 

     3) кошторис витрат на підготовку та проведення основних заходів з 

відзначення Новорічно-Різдвяних свят у Дніпровському районі м. Києва в 

загальній сумі 45500 грн. згідно з додатком. 
 

     2. Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням основних заходів з 

відзначення Новорічно-Різдвяних свят у Дніпровському районі м. Києва 

провести за рахунок коштів, передбачених в кошторисі управління 

культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації на 2013 рік, в сумі 45500 

грн. 

 

     3. Управлінню культури, туризму та охорони культурної спадщини, 

управлінню освіти, відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації, територіальному центру 



соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва забезпечити 

проведення Новорічно-Різдвяних заходів на високому організаційному 

рівні. 
 

     4. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації. 

 

      5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступників голови згідно з розподілом функціональних обов’язків. 

 
 

 

 

 

     Голова                                                                                 С.Кравченко 

 

 



 

РОБОЧИЙ ПЛАН 

з підготовки та проведення основних заходів з відзначення Новорічно-Різдвяних свят у Дніпровському районі м. Києва 
 

№

№ 

п/п 

Зміст роботи Контрольні 

строки 

виконання 

Відповідальні 

1 2 3 4 

 Провести: 

1.  робочі наради з керівниками підприємств, установ та 

організацій району стосовно новорічного художньо – 

світлового оформлення району  

листопад - 

грудень 2013 р. 

Заступники голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації відповідно до 

розподілу обов’язків 

2.  необхідні роботи з благоустрою території району 

 

грудень 2013 р. Начальник відділу з контролю за 

благоустроєм  

Бейлик В.Б., 

директор Комунального 

підприємства по утриманню 

зелених насаджень 

Назаренко М.О., 

начальник комунального 

підприємства «Шляхово-

експлуатаційне управління по 

ремонту та утриманню 

автомобільних шляхів та споруд 

на них Дніпровського району 

м.Києва» 

Дрижко О.О. 



 Забезпечити: 

3.  організацію та проведення спортивно – масових 

Новорічно-Різдвяних заходів для мешканців 

Дніпровського району м. Києва 

грудень 2013 р. 

- січень 2014 р. 

начальник відділу у справах сім’ї, 

молоді та спорту  

Загородня А.В. 

 

4.  організацію та проведення Новорічно-Різдвяних заходів 

в установах освіти району 

 

грудень 2013 р.  

- січень 2014 р. 

начальник управління освіти 

Іваніна Н.В.  

 

5.  організацію та проведення Новорічно-Різдвяних заходів 

в установах культури району 

 

грудень 2013 р.  

- січень 2014 р. 

начальник управління культури, 

туризму та охорони культурної 

спадщини 

Шуригайло О.І. 

 

6.  державний пожежний нагляд під час проведення 

районних культурно-мистецьких Новорічно- Різдвяних 

заходів 

грудень 2013 р. 

- січень 2014 р. 

начальник Дніпровського РУГУ 

МНС України 

Шилохвост І.В. 

 

7.  належний протипожежний стан установ, підприємств, 

організацій району під час проведення Новорічно-

Різдвяних заходів 

 

грудень 2013 р. 

- січень 2014 р.  

керівники установ, підприємств, 

організацій району  

8.  інформування населення через засоби масової інформації 

та офіційний веб-сайт Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації про основні районні заходи з 

відзначення Новорічно-Різдвяних свят 

грудень 2013 р. 

 

в.о. начальник відділу з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю  

Черевко Н.П. 

9.  ремонт та монтаж світлових елементів для оформлення 

Новорічної ялинки Дніпровського району м. Києва 

06-18.12.2013 р. начальник управління культури, 

туризму ат охорони культурної 



 спадщини 

Шуригайло О.І. 

10.  - підключення художньо-світлового обладнання Головної 

Новорічної ялинки Дніпровського району м. Києва до 

існуючої електромережі; 

- художньо-світлове оформлення кущів та дерев вхідної 

групи парку культури та відпочинку «Перемога» 

до 08.12.2013 р. 

 

 

до 19.12.2013 р. 

директор Комунального 

підприємства по утриманню 

зелених насаджень 

Назаренко М.О. 

11.  святкове новорічне оформлення залу, фойє та фасаду 

будівлі Центру культури та мистецтв Дніпровського 

району м. Києва  

 

до  

17.12.2013 р. 

начальник управління культури, 

туризму ат охорони культурної 

спадщини 

Шуригайло О.І.  

12.  обстеження та підключення світлотехнічного обладнання 

для художньо-світлового оформлення групи ялинок біля 

будинку Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації та фасаду будівлі райдержадміністрації  

до  

19.12.2013 р. 

 

начальник відділу адміністративно-

господарського забезпечення  

Левченко О.І. 

13.  наявність обмежувальних елементів на майданчику біля 

центрального входу в парк культури та відпочинку 

«Перемога» 

19.12.2013р. о 

16.00 

 

начальник комунального 

підприємства «Шляхово-

експлуатаційне управління по 

ремонту та утриманню 

автомобільних шляхів та споруд 

на них Дніпровського району 

м.Києва» 

Дрижко О.О. 

14.  участь старшокласників на святковому музичному вітанні 

з нагоди свята засвічення Головної Новорічної ялинки 

Дніпровського району м. Києва у парку культури та 

відпочинку «Перемога» 

19.12.2013р. о 

16.00 

 

 

начальник управління освіти 

Іваніна Н.В.  
 



15.  - організацію з розгортання передноворічної торгівлі 

ялинками та ялинковими прикрасами у визначених в 

установленому порядку для цього місцях; 

- святкову торгівлю в парку культури та відпочинку 

«Перемога» під час проведення свята засвічення 

Новорічної ялинки Дніпровського району м. Києва; 

- святкову торгівлю в Центрі культури та мистецтв 

Дніпровського району м. Києва під час проведення 

новорічно-різдвяних свят  

грудень 2013 р. 

січень 2014 р. 

 

19.12.2013р. з 

16.00 до 19.00  

 

25-27.12.2013р. 

з 10.00 до 16.00 

начальник відділу торгівлі та 

споживчого ринку  

Толочко С.Г. 

16.  охорону конструкції Головної Новорічної ялинки 

Дніпровського району м. Києва 

охорону громадського порядку: 

- у парку культури та відпочинку «Перемога» під час 

проведення свята засвічення Головної Новорічної ялинки 

Дніпровського району м. Києва;  

- під час проведення Новорічно-Різдвяних заходів для 

дітей в закладах культури району 

07.12.2013 р. – 

25.01.2014 р. 

19.12.2013 р., 

15.00 - 20.00 

 

25-27.12.2013 р.,  

09.00 - 18.00 

начальник Дніпровського РУ ГУ 

МВС України в м. Києві 

Чайка В.М. 

17.  організацію та проведення Новорічно-Різдвяних заходів 

для підопічних Територіального центру соціального 

обслуговування Дніпровського району м. Києва 
 

05.12.2013 р. -  

10 січня 2012 р. 

директор територіального центру 

соціального обслуговування  

Дніпровського району м. Києва 

Соя О.В. 

 

 

 

           Керівник апарату           А. Руденко  

 



 
З 

 

 

ПРОГРАМА 
районних Новорічно-Різдвяних заходів у Дніпровському районі м. Києва 

 

№№ 

пп 

Заходи 

 

Термін 

виконання 

Місце проведення Виконавець 

 

1.  Виставка-конкурс учнівських 

робіт  

«Новорічна іграшка, новорічна 

маска» 

грудень 2013 р. Дитяча школа 

мистецтв № 6  

ім. Г.Жуковського, 

дитяча художня школа 

№ 2 

начальник управління 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини 

Шуригайло О.І. 

 

2.  Районне талант-шоу  

«Дивуємо світ по-новорічному» 

01-20 грудня 2013 р. Загальноосвітні 

навчальні заклади 

району 

начальник управління 

освіти  

Іваніна Н.В. 

 

3.  Виставка переможців районної 

екологічної акції  

«Збережи ялинку», «Допоможемо 

птахам взимку» 

01-27 грудня 2013 р.  

 

Станція юних техніків 

Дніпровського району 

м. Києва, центр дитячої 

та юнацької творчості 

Дніпровського району 

м. Києва 

начальник управління 

освіти  

Іваніна Н.В. 

 

4.  Виставка дитячого малюнку 

«Зимонька-Зима» 

05-10 грудня 2013 р. 

 

Відділення соціально-

медичної реабілітації 

Директор Територіального 

центру соціального 



дітей, хворих на ДЦП, 

та ранньої реабілітації 

дітей-інвалідів 

обслуговування 

Дніпровського району               

м. Києва  

Соя О.В. 

5.  Відкриті змагання «Золоті рибки» 

та «Різдвяні старти» 

14-24 грудня 2013 р. Басейн  

«Палац підводного 

спорту» 

начальник відділу у справах 

сім’ї, молоді та спорту  

Загородня А.В. 

6.  Святкові концерти  

«Чарівна скриня»,  

«Різдвяні зустрічі» 

14-25 грудня 2013р.-

10 січня 2013 р. 

Школи естетичного 

виховання району 

начальник управління 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини 

Шуригайло О.І. 

7.  Районний фестиваль 

декоративно-прикладного 

мистецтва  

«В очікуванні Різдва» 

15 грудня 2013 р. –  

14 січня 2014 р. 

 

Центр дитячої та 

юнацької творчості 

Дніпровського району 

м. Києва 

начальник управління 

освіти  

Іваніна Н.В. 

 

8.  
Цикл святкових літературно-

мистецьких заходів  

«Настає святковий час, Миколай 

іде до нас» 

 

18-26 грудня 2013р. 

 

Публічні бібліотеки 

району 

начальник управління 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини 

Шуригайло О.І. 

 

9.  Благодійна концертно-ігрова 

програма «Ярмарок новорічних 

героїв» 

19-26 грудня 2013 р. Школи-інтернати  

№ 14, 18, 26 

начальник управління 

освіти  

Іваніна Н.В. 

 

10.  Святкове дійство 18 грудня 2013 р. Центр культури та начальник управління 



до Дня Святого Миколая  18.00 мистецтв 

Дніпровського району 

м. Києва 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини 

Шуригайло О.І. 

 

11.  Свято засвічення Новорічної 

ялинки Дніпровського району  

м. Києва 

«Рік Новий – казковий час! Хай 

здивує щастям вас!» 

 

19 грудня 2013 р. 

16.00 

Парк культури та 

відпочинку 

«Перемога» 

начальник управління 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини 

Шуригайло О.І. 

 

12.  
Святковий концерт  

«Від Миколи до Різдва» 

 

 

 

20 грудня 2013 р. 

16.00 

Дитяча школа 

мистецтв № 6  

ім. Г.Жуковського 

начальник управління 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини 

Шуригайло О.І. 

 

13.  Святковий Новорічний концерт 

 

 

 

20 грудня 2013 р. 

16.30 

Центр культури та 

мистецтв 

Дніпровського району 

м. Києва 

Начальник управління 

освіти  

Іваніна Н.В. 

14.  Новорічний захід «Новорічний 

театральний калейдоскоп» 

 

 

 

 

21 грудня 2013 р. 

16.30 

Центр культури та 

мистецтв 

Дніпровського району 

м. Києва 

 

 

Начальник управління 

освіти  

Іваніна Н.В. 



15.  Благодійні святкові вистави для 

дітей пільгових категорій Дитячо-

юнацької хореографічної студії 

ім. М.Коломійця  

«Щасливе дитинство» 

24 грудня 2013 р.  

12.00 

14.00 

Центр культури та 

мистецтв 

Дніпровського району 

м. Києва 

Начальник управління 

освіти  

Іваніна Н.В. 

16.  Новорічно-Різдвяні свята для 

дітей пільгових категорій 

«Святкова подорож до казки» 

25-27 грудня 2013 р. 

11.00, 13.00 

Центр культури та 

мистецтв 

Дніпровського району 

м. Києва 

начальник управління 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини 

Шуригайло О.І. 

17.  Лялькова вистава «Теремок» 

 

 

 

 

 

26 грудня 2013 р., 

11.00 

Відділення соціально-

медичної реабілітації 

дітей, хворих на ДЦП, 

та ранньої реабілітації 

дітей-інвалідів 

директор Територіального 

центру соціального 

обслуговування 

Дніпровського району  

м. Києва 

Соя О.В. 

18.  Святкове музичне вітання для 

працівників Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

29 грудня 2013 р. 

12.00 

Актовий зал 

Дніпровської районної 

в місті Києві державної 

адміністрації 

начальник управління 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини 

Шуригайло О.І. 

19.  Концерти за участю хорів 

ветеранів 

25,26 грудня 2013р.- 

09 січня 2014 р. 

11.00 

12.00 

Центральне, 

Русаніське, 

Березняківське 

відділення соціально-

побутової адаптації 

директор Територіального 

центру соціального 

обслуговування 

Дніпровського району  

м. Києва 

Соя О.В. 



 

20.  Змагання з шахів серед дітей 18.01.2014 р. 

16.00 

ЦМП Дніпровського 

району 

начальник відділу у справах 

сім’ї, молоді та спорту  

Загородня А.В. 

 

 

 

 

Керівник апарату                                                                    А. Руденко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


