
 

 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 17. 11. 2011   р.                                                                                               №  478 

 

Про проведення  

Новорічно-Різдвяних заходів 

у Дніпровському районі м. Києва 
 

 

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

державні адміністрації» та з метою популяризації кращих народних 

традицій, звичаїв українського народу, організації змістовного дозвілля 

дітей та підлітків у Дніпровському районі м. Києва під час зимових канікул, 

відзначення Новорічно-Різдвяних свят: 

 

     1. Затвердити : 

     1.1. програму основних заходів з відзначення Новорічно-Різдвяних свят у 

Дніпровському районі м. Києва, що додається; 

     1.2. робочий план підготовки та проведення основних заходів з 

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

додається; 

     1.3. кошторис витрат на підготовку та проведення основних заходів з 

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

загальній сумі 228000 грн. згідно з додатком 1. 
 

     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: 

     2.1. в кошторисі управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації на 

2011 рік в сумі 221500 грн.; 

     2.2. в кошторисі відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації на 2011 рік в сумі 6500 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. Комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень 

Дніпровського району м. Києва забезпечити: 

     4.1. підключення художньо-світлового обладнання Головної Новорічної 

ялинки Дніпровського району м. Києва до існуючої електромережі; 

     4.2. художньо-світлове оформлення кущів та дерев вхідної групи парку 

культури та відпочинку «Перемога». 
 

     5. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

 

      6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступників голови згідно з розподілом функціональних обов’язків. 

 
 

 

 

 

     Голова                                                                                       О.Шевчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         Додаток  

                                                                              до розпорядження  

                                                                              Дніпровської районної  

                                                                              в місті Києві  

                                                                              державної адміністрації 

                                                                              від “17 ” листопада 2011р. 

                                                                              № 478 
 

 

 

Кошторис витрат  

на підготовку та проведення основних заходів з відзначення Новорічно-

Різдвяних свят у Дніпровському районі м. Києва 

.№№ 

пп. 

Заходи Витрати 

(грн.) 

Платник 

1. 2. 3. 4. 

1.  Технічне забезпечення 

звуковою та світловою 

апаратурою основних районних 

заходів з відзначення 

Новорічно-Різдвяних свят 

 

10000 управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

2.  Послуги з монтажу-демонтажу 

ялинки та паркану навколо 

ялинки 

(діагностика металевої 

конструкції, відновлення 

гірлянд з хвої, монтаж-

демонтаж конструкції) 

 

25000 управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

3.  Послуги з монтажу-демонтажу 

художньо-світлового 

обладнання ялинки 

(діагностика обладнання, 

перепрограмування порядку 

засвічення, монтаж-демонтаж 

обладнання)  

 

55000 управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

4.  Послуги з монтажу-демонтажу 

художньо-світлового 

обладнання центру культури та 

мистецтв Дніпровського району 

м. Києва 

(монтаж ілюмінації вхідної 

групи) 

5000 управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 



5.  Казкові вистави, святкові 

масово-розважальні заходи з 

відзначення Новорічно-

Різдвяних свят для дітей 

пільгових категорій району 

(10 заходів Парк культури та 

відпочинку «Перемога», Центр 

культури та мистецтв 

Дніпровського району м. Києва, 

школа джазового та естрадного 

мистецтв Дніпровського району 

м. Києва, Муніципальний театр 

«Київ»)  

60000 управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

6.  Святкове музичне вітання 

(Парк культури та відпочинку 

«Перемога») 

2500 управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

7.  Послуги з демонстрації 

феєрверку (Парк культури та 

відпочинку «Перемога») 

10000 управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

8.  Послуги з оформлення парку 4000 управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

9.  Сувенірна продукція для 

проведення масово-

розважальних заходів (ігри, 

конкурси, розваги) 

3000 управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

10.  Новорічні подарунки для дітей 

пільгових категорій 

 

40000 управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

11.  Новорічні прикраси для 

тематичного оформлення 

закладів культури 

7000 управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

12.  Послуги з організації та 

проведення фестивалю дітей та 

молоді з функціональними 

обмеженнями  «Повіримо в 

себе» (призи, квіти, 

забезпечення виступу творчих 

колективів та окремих 

виконавців, транспортні 

витрати) 

6500 

 

 

 

 

 

 

 

 

відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

Разом: 228000 (двісті двадцять вісім тисяч) грн. 00 коп. 

 

     Керівник апарату      А. Павленко 


