
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 02. 08. 2013   р.                                                                                            №  422 

 

 

 

 

 

Про затвердження складу Організаційного  

комітету з підготовки та проведення основних  

заходів з відзначення Новорічно-Різдвяних свят 

 у Дніпровському районі м. Києва 
 
 

 

     Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою 

належної організації зустрічі Нового Року та відзначення Різдва Христового, 

змістовного дозвілля школярів під час новорічних канікул у Дніпровському 

районі м. Києва: 
 

      1. Затвердити:  

      1) склад Організаційного комітету з підготовки та проведення основних 

заходів з відзначення Новорічно-Різдвяних свят у Дніпровському районі                   

м. Києва згідно з додатком. 

      2) план з підготовки та проведення основних заходів з відзначення 

Новорічно-Різдвяних свят у Дніпровському районі м. Києва, що додається. 
 

     2. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

 

      3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 

голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 

     

 

 

     Голова                                                                                С.Кравченко 

 

 

 
 

 



Додаток  

до розпорядження голови  

Дніпровської районної  

в місті Києві  

державної адміністрації 

від «___» __________2013 р. 

№ _________ 
 

 

Склад  

Організаційного комітету з підготовки та проведення основних 

заходів з відзначення Новорічно-Різдвяних свят 

у Дніпровському районі м. Києва 
 

Дейнега Ольга Петрівна перший заступник голови, голова 

Організаційного комітету 

 

Павленко Анатолій Микитович заступник голови 

 

Короткіх Ганна Анатоліївна заступник голови 

 

Руденко Анатолій Петрович керівник апарату 

 

Лавров В’ячеслав Сергійович начальник фінансового управління 

 

Панченко Оксана Іванівна начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

 

Ільєнко Василь Петрович начальник управління освіти 

 

Толочко Світлана Григорівна начальник відділу торгівлі та споживчого 

ринку 

 

Назаренко Микола Олексійович директор комунального підприємства по 

утриманню зелених насаджень (за згодою) 
 

 

 
 

 

В.о. керівника апарату        В.Муренко 

 

  



                                                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                          розпорядженням  

                                                                                          Дніпровської районної  

   в місті Києві 

                                                                                          державної адміністрації 

                                                                                          від “____” ___________ 2013р. 

                                                                                                    № ____ 

 

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  

липень - грудень 

2013 р. 

заступники голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації відповідно до 

розподілу обов’язків 

2.  нараду з питань забезпечення новорічними подарунками 

дітей пільгових категорій, виготовлення запрошень на 

районні культурно-мистецькі Новорічно-Різдвяні заходи  

липень-

серпень2013 р. 

перший заступник голови  

Дейнега О.П., 

заступник голови  

Павленко А.М., 

начальник управління культури, 

туризму ат охорони культурної 

спадщини 

Панченко О.І., 

начальник управління освіти 

Ільєнко В.П. 



3.  обстеження існуючого світлотехнічного обладнання для 

художньо-світлового оформлення Головної Новорічної 

ялинки Дніпровського району м. Києва 

липень 2013 р. начальник управління культури, 

туризму ат охорони культурної 

спадщини 

Панченко О.І. 

 Забезпечити: 

4. 3

. 

розробку плану проведення  основних районних заходів з 

відзначення Новорічно-Різдвяних свят 

вересень-жовтень 

2013 р. 

 

начальник управління культури, 

туризму ат охорони культурної 

спадщини 

Панченко О.І., 

начальник відділу у справах сім’ї, 

молоді та спорту  

Загородня А.В., 

начальник управління освіти 

Ільєнко В.П. 

5.  опрацювання питання щодо отримання додаткових коштів 

на проведення Новорічно-Різдвяних свят 

Липень-жовтень 

2013 р. 

заступник голови  

Короткіх Г.А.,  

заступник голови  

Павленко А.М., 

начальник фінансового 

управління  

Лавров В.С. 

 
 
 

 

 
 

 

 

В.о. керівника апарату          В.Муренко 

 
 

 


