
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 25. 04. 2013   р.                                                                                            №  214 

 

Про святкування Дня столиці та Дня Києва  

у Дніпровському районі м. Києва 

 

     Відповідно до Законів України «Про столицю України – місто-герой 

Київ», «Про місцеві державні адміністрації», на виконання розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація) від 25.03.2013 р. № 379 «Про святкування Дня столиці та Дня 

Києва», з метою належного вшанування столиці України як культурного і 

духовного центру української держави, популяризації невичерпних талантів 

київських митців, аматорських мистецьких колективів та організації 

змістовного дозвілля киян: 
 

      1. Провести у Дніпровському районі м. Києва 25-26 травня 2013 року 

заходи з відзначення Дня столиці та Дня Києва. 
 

      2. Затвердити : 

      1) програму основних заходів з відзначення Дня столиці та Дня Києва у 

Дніпровському районі м. Києва згідно з додатком 1; 

      2) кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням основних 

заходів з нагоди відзначення у Дніпровському районі м. Києва Дня столиці та 

Дня Києва, в загальній сумі 54000 грн. (платник - управління культури, 

туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації) згідно з додатком 2.  
 

     3. Витрати, пов’язані з відзначенням Дня столиці та Дня Києва 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. 
 

     4. Управлінню культури, туризму та охорони культурної спадщини, 

управлінню освіти Дніпровської районної  в місті Києві державної 

адміністрації забезпечити проведення народного гуляння в парку культури та 

відпочинку «Перемога» 25-26 травня 2013 року. 

 



     5. Відділу торгівлі та споживчого ринку Дніпровської районної  в місті 

Києві державної адміністрації організувати виїзну святкову торгівлю            

25-26 травня з 12.00 до 20.00 в парку культури та відпочинку «Перемога». 
 

     6. Комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень 

Дніпровського району м. Києва: 

     1) привести в належний стан територію парку культури та відпочинку 

«Перемога» ; 

     2) забезпечити прибирання в парку «Перемога» 25-26 травня під час та 

після проведення святкових заходів. 
 

     7. Дніпровському РУ ГУ МВС України в м. Києві забезпечити охорону 

громадського порядку 25-26 травня з 10.00 до 21.00 в парку культури та 

відпочинку «Перемога» під час проведення фестивалю мистецтв та 

народного гуляння. 
 

     8. Управлінню охорони здоров’я Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації забезпечити чергування медичного працівника 25-26 

травня з 13.00 до 18.00 в будівлі адміністрації парку культури та відпочинку 

«Перемога» під час проведення фестивалю мистецтв та народного гуляння. 
 

     9. Дирекції парку культури та відпочинку «Перемога» забезпечити 

підключення торгових точок до існуючої електромережі парку культури та 

відпочинку «Перемога».  
 

     10. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 

забезпечити інформування населення через ЗМІ про заходи з відзначення у 

Дніпровському районі м. Києва Дня столиці та Дня Києва. 
 

     11. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 
 

      12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступників голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 

     

 

 

 

 

 

     Голова                                                                                О. Шевчук 

 



 

Додаток 1  

до розпорядження голови  

Дніпровської районної  

в місті Києві  

державної адміністрації 

від « 25 » квітня 2013 р. 

№ 214 

 

 

ПРОГРАМА 

основних заходів з відзначення у Дніпровському районі м. Києва Дня столиці 

та Дня Києва 

 

1. Тематичні книжкові виставки, інформаційні полиці, перегляди літератури, 

вікторини, бесіди, години краєзнавства, виставки малюнків, зустрічі з 

письменниками «Рідний Київ – серце України, наша слава, гордість і краса» 

                                                                травень  

                                                                публічні бібліотеки  

                                                                 Дніпровського району м. Києва 

 

2. Показ вистави «У Києві на Подолі» 

                                                                травень  

                                                                   КТВЗК «Театр української традиції  

                                                              «Дзеркало» 

                                                              вул. Алма-Атинська, 109 

 

3. Тематичні уроки з музичної літератури «Твори композиторів, що 

оспівують Київ» 

                                                               травень  

                                                               школи естетичного виховання  

                                                               Дніпровського району м. Києва 

 

4. Конкурс творчих робіт вихованців шкіл естетичного виховання «Квітучий 

травень» 

                                                               травень  

                                                               Дитяча школа мистецтв № 6  

                                                               ім. Г.Жуковського,  

                                                               бульвар Верховної Ради, 15 

                                                               Дитяча художня школа № 2 

                                                               вул. А.Бучми, 6 

 

5. Змагання з міні-футболу та легкоатлетична естафета серед учнів 5 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів Дніпровського району               м. Києва 

                                                               травень  

                                                               стадіон «Дніпровець» 



                                                               вул. Алма-Атинська, 60 

6. Змагання серед учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

Дніпровського району м. Києва «Старти надій» 

                                                               травень  

                                                               стадіон «Дніпровець» 

                                                               вул. Алма-Атинська, 60 

 

7. Відкриття сезону з греблі на байдарках 

                                                               травень  

                                                               Труханів острів,  

                                                               спортивна база «Зеніт» 

 

8. Відкрита першість Дніпровського району м. Києва серед дітей та підлітків 

з боксу 

                                                               травень  

     спортивний клуб «Рубін» 

                                                               вул. Серафімовича, 11 

 

9. Презентація експозиції декоративно-прикладного мистецтва, виставка 

історичних костюмів «Культура Київської Русі» 

                                                              травень  

Центр дитячо-юнацької творчості 

                                                               Дніпровського району м. Києва 

                                                               вул. Сєрова, 19 

 

10. Змагання допризовної молоді підліткових клубів за місцем проживання 

                                                               травень 

                                                                спеціалізована школа № 120 

                                                                вул. Райдужна, 17-б 

 

11. Районний етап міського конкурсу «Київ – моє місто, мені в ньому жити, 

мені його створювати» 

                                                              травень  

Центр дитячо-юнацької творчості 

                                                               Дніпровського району м. Києва 

                                                               вул. Сєрова, 19 

 

12. Екскурсійна програма «Знайомий і незнайомий Київ». 

травень  

Центр дитячо-юнацької творчості 

                                                               Дніпровського району м. Києва 

                                                               вул. Сєрова, 19 

 

 

 

 



13. Презентація виставки бібліографічних посібників «Їх імена у назвах 

вулиць Дніпровського району» 

                                                                20 травня 11.00 

                                                                    Центральна районна бібліотека 

                                                                Дніпровського району м. Києва 

                                                                     ім. П.Тичини 

                                                                 вул. Луначарського, 24 

 

14. Святковий концерт освітянських художніх колективів «Моє місто 

золотаве» 

                                                                   24 травня  

Центр дитячо-юнацької творчості 

                                                            Дніпровського району м. Києва 

                                                              вул. Сєрова, 19 

 

15. Тематична лекція «Головні прикраси українських жінок Київщини» 

                                                               21 травня  

                                                               Русанівське відділення 

                                                               соціальної-побутової адаптації 

                                                               бульвар Русанівський, 4 

 

16. Екскурсії до Ботанічного саду, парку «Київ в мініатюрі», музею історії 

Києва, Андріївського узвозу для одиноких малозабезпечених пенсіонерів та 

інвалідів – підопічних Березняківського, Русанівського та Центрального 

відділень соціально-побутової реабілітації 

                                                          22, 23, 24, 30, 31 травня  

                                                          Територіальний центр соціального  

                                                          обслуговування  

                                                          Дніпровського району м. Києва 

 

17. Святковий концерт за участю хорів ветеранів «Як тебе не любити, Києве 

мій» для одиноких малозабезпечених пенсіонерів та інвалідів Дніпровського 

району м. Києва. 

                                                           23,27 травня  

                                                           Центральне та Русанівське відділення 

                                                           соціальної-побутової адаптації 

                                                           вул. Курнатовського, 7-а 

                                                           бульвар Русанівський, 4 

 

 

18. Звітний концерт колективів художньої самодіяльності Центру культури та 

мистецтв Дніпровського району м. Києва «Зустріч під каштанами» 

          25 травня  

                                                               Центр культури та мистецтв  

                                                               Дніпровського району м. Києва 

                                                               вул Алма-Атинська, 109 

 



 

 

19. Фестиваль мистецтв та народне гуляння «Країна дитячих мрій» 

25-26 травня  

парк культури та відпочинку 

«Перемога» 

бульвар Перова, 2 

 

20. Нагородження переможців районного конкурсу «Кращий учень року» 

серед вихованців закладів культури Дніпровського району м. Києва. 

25 травня  

парк культури та відпочинку 

«Перемога» 

бульвар Перова, 2 

 

21. Відкриті змагання зі спортивного туризму «Здрастуй літо – 2013»  

25-26 травня 

парк культури та відпочинку  

«Перемога» 

бульвар Перова, 2 

 

22. Загальнорайонна акція «Бібліотечне дефіле - 2013»  

26 травня  

парк культури та відпочинку 

«Перемога» 

бульвар Перова, 2 

 

23. День краєзнавства «Щодня благославляють Київ храми…» 

                                                           26 травня  

                                                               бібліотека ім. К.Симонова 

                                                           вул. Курнатовсього, 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Керівник апарату      А. Павленко 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                      Додаток 2 

       до розпорядження голови 

       Дніпровської районної 

       в місті Києві  

                                                                      державної адміністрації 

       від “ 25 ”  квітня  2013 року 

       № 214 

 

 

КОШТОРИС 

витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням основних заходів з нагоди 

відзначення у Дніпровському районі м. Києва  

Дня столиці та Дня Києва 

(платник - управління культури, туризму та охорони культурної спадщини) 

 

№№ 

пп 
Заходи  Витрат

и 

 

Платник 

1 2 3 4 

1.  Сувенірна продукція для 

переможців розважальних 

програм, ігор під час 

проведення народного гуляння, 

спортивних та туристичних 

змагань, нагородження кращих 

вихованців закладів культури, 

присвячених Дню столиці та 

Дню Києва, в парку культури та 

відпочинку «Перемога» 

5000  

2.  Послуги з технічного 

забезпечення звуковою 

апаратурою 

 

10000  

3.  Послуги з надання літньої 

естради 

 

4000  

4.  Послуги з демонстрації 

святкового феєрверку в парку 

культури та відпочинку 

«Перемога» 

10000  

5.  Послуги з забезпечення 

святкового оформлення парку 

культури та відпочинку 

«Перемога» 

 

 

3000  



6.  Послуги з організації та 

проведення святкового 

музичного вітання в парку 

культури та відпочинку 

«Перемога» 

20000  

7.  Послуги з автоперевезення 2000  

Загальна сума витрат: 54000 (п’ятдесят чотири тисячі) грн. 

 

 

 

 

       Керівник апарату      А. Павленко 


