ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від 20.11.2018 р.

м. Рубіжне

№624

Про організацію та проведення
новорічних і різдвяних свят

З метою організації та проведення новорічних і різдвяних свят,
задоволення культурних потреб мешканців м. Рубіжного, керуючись пп. 1
п.
а ч. 1 ст. 32, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Рубіжанської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити план заходів до новорічних та різдвяних свят (додаток 1).
2. Затвердити кошторис витрат на проведення новорічних і різдвяних свят
(додатки 2,3).
3. Фінансовому управлінню Рубіжанської міської ради (Трушенко Н.К.)
профінансувати:
- відділ культури, молоді та спорту Рубіжанської міської ради згідно з
затвердженим кошторисом за рахунок коштів, передбачених «Програмою
розвитку культури міста Рубіжного на 2018-2020 роки», на проведення
загальноміських заходів;
- відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету Рубіжанської міської ради
згідно із затвердженим кошторисом за рахунок коштів, передбачених на
реалізацію міської програми соціального та правового захисту дітей «Діти
міста» на 2016-2021 роки.
4. Централізованій бухгалтерії відділу культури, молоді та спорту
Рубіжанської міської ради (Нескородєва Н.С.) оплатити витрати, пов'язані з
проведенням новорічних і різдвяних свят, згідно із затвердженим кошторисом
за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених на проведення
загальноміських заходів.
5. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету Рубіжанської
міської ради (Науменко О.О.) оплатити витрати, пов'язані з проведенням
новорічних і різдвяних свят, згідно із затвердженим кошторисом за рахунок
коштів, передбачених на реалізацію міської програми соціального та правового
захисту дітей «Діти міста» на 2016-2021 роки.

6. Загальне керівництво по організації установки міської ялинки покласти
на директора КП «Люмен» Лєдовського Ю.І.
7.
КП
«Рубіжанське
ВУВКГ»
(Ларін
Л.І.),
КСТП
«Рубіжнетеплокомуненерго» (Сімоненко М.О.), КП «Шляхово-експлуатаційне
підприємство» (Радіонов С.П.), КП «БТІ» (Чумак М.В.) забезпечити монтаж
ялинки, новорічного містечка, демонтаж і транспортування до місця зберігання
новорічного реквізиту.
8. КП «Шляхово-експлуатаційне підприємство» (Радіонов С.П.)
забезпечити прибирання території після монтажу і демонтажу ялинки на площі
Володимирська.
9. МКУ «Палац культури» Рубіжанської міської ради (Бережна Г.В.)
забезпечити озвучування площі Володимирська щодня з 21.12.2018 по
08.01.2019 з 16.00 до 22.00 години і в новорічну ніч з відповідним репертуаром.
10. Відділу торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав
споживачів Рубіжанської міської ради (Шумілова О.Г.) організувати роботу
виїзних торгових точок з 21.12.2018 по 09.01.2019 на площі Володимирська.
11. Рубіжанському міському управлінню ГУ ДСНС України в Луганській
області (Воропаєв Ю.В.) розглянути можливість забезпечення безпеки під час
відкриття міської новорічної ялинки 21.12.2018 з 16.00 до 18.00 години (площа
Володимирська) та під час проведення масових заходів ( згідно додатка 1).
12. Рубіжанському відділу поліції Головного управління Національної поліції
в Луганській області (Корнєєв О.О.) розглянути можливість забезпечення
охорони публічної безпеки на площі Володимирській м. Рубіжне та приблизити
маршрути патрулювання співробітників Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській
області до місця проведення новорічних та різдвяних свят:
- з 10.12.2018 по 20.12.2018 під час встановлення новорічної міської ялинки
та новорічного містечка, з 17.00 до 23.00 години;
- 21.12.2018 під час відкриття міської новорічної ялинки, з 16.00 до 23.00
години;
- 31.12.2018 з 17.00 до 05.00 години 01.01.2019 під час святкування Нового
року;
- з 22.12.2018 по 08.01.201 під час проведення новорічних та різдвяних свят
з 17.00 до 23.00 години.
13. Управлінню патрульної поліції в містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ,
Рубіжне Департаменту патрульної поліції (Гостіщев О.Є.) з метою підвищення
рівня безпеки руху пішоходів та забезпечення дотримання вимог Правил
дорожнього руху України в м. Рубіжне, під час проведення новорічних свят,
розглянути можливість врегулювання дорожнього руху та здійснення контролю
за його дотриманням в районі перехресть вул. Миру - пр. Переможців та вул. 30
років Перемоги – пр. Переможців м. Рубіжне:
- в період з 10.12.2018 по 08.01.2019 в період часу з 17.00 до 23.00 години;
- 31.12.2018 з 17.00 до 05.00 години 01.01.2019 під час святкування Нового
року.

14. Управлінню житлово-комунального господарства Рубіжанської міської
ради (Жердєв Д.О.) вжити додаткових заходів з перекриття вулиць в місці
проведення масових заходів на площі Володимирській з 21.12.2018 до
08.01.2019 (від перехрестя вул. Миру - пр. Переможців до перехрестя вул. 30
років Перемоги - пр. Переможців) та довести інформацію про зміну маршруту
руху до міських автоперевізників.
15. Управлінню охорони здоров'я (Янко Н.І.) та станції швидкої медичної
допомоги м. Рубіжне (Сухаревський М.Г.) забезпечити чергування медичного
працівника для надання екстреної допомоги під час відкриття міської новорічної
ялинки 21.12.2018 з 16.00 до 18.00 години (площа Володимирська) та під час
проведення масових заходів (додаток 1).
16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників
міського голови Башкіра О.В. та Сидоренкову Л.Р.

Міський голова

С. Хортів

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету
від 20.11.2018 № 624

ПЛАН
заходів до новорічних та різдвяних свят
№
з/п

Найменування заходу

Дата та час
проведення
заходу

Місце
проведення

Відповідальні

Організаційні заходи
1.

2.

Монтаж ялинки, оформлення,
підключення гірлянд,
установка новорічного
містечка і об'ємних фігур

Демонтаж ялинки

10.12.201821.12.2018

Площа
Володимирська

08.01.2019

Площа
Володимирська

Лєдовськой Ю.І.
Ларін Л.І.
Сімоненко М.О.
Радіонов С.П.
Чумак М.В.
Лєдовськой Ю.І.
Ларін Л.І.
Сімоненко М.О.
Чумак М.В.

Культурно-масові заходи
відділу культури, молоді та спорту Рубіжанської міської ради
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Міський конкурс-виставка
«Сніжна казка зими 2019»
Дитяча розважальна програма
для дітей пільгових категорій
до Дня Святого Миколая
«Торбинка Миколая»
Урочисте відкриття міської
ялинки «У колі друзів»
Вечори відпочинку
«Новорічний Бум келихів»
Зимові розваги для дітей та
мешканців міста
Новорічна музична вистава
«Пригоди веселих тролів»
Новорічний святковий
концерт «Вечори на хуторі»
Новорічні вистави для дітей
«Добра казка»
Цикл розважальних дитячих
новорічних програм
Посвята в музиканти,

12.12.201831.12.2018
19.12.2018

МКУ «Палац
культури»
Ресторан
«Козацька рада»

Бережна Г.В.

21.12.2018
16.00

Площа
Володимирська

Стародубцева Н.А.
Бережна Г.В.

22.12.201829.12.2018
22.12.201807.01.2019
16.00
28.12.2018

МКУ «Палац
культури»
Площа
Володимирська

Бережна Г.В.

МКУ «Палац
культури»
МКУ «Палац
культури»
МКУ «Палац
культури»
МКУ «Палац
культури»
КЗ «Рубіжанська

Бережна Г.В.

30.12.2018
18.00
31.12.201809.01.2019
31.12.201809.01.2019
19.12.2018

Погодін А.В. (за
згодою)
Семиволос С.К.
Бережна Г.В.

Стародубцева Н.А.
Обаполенко О.В.

Бережна Г.В.
Бережна Г.В.
Бережна Г.В.
Ганшина О.А.

вокалісти та хореографи
учнів 1 класу до Дня Святого
Миколая
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.

Звітний новорічний концерт
фортепіанного відділу
Різдвяна художня виставка

Благодійний вечір.
Різдвяний концерт.
Проведення новорічних свят
для учнів молодших класів
відділення хореографії
Виставка дитячої творчості
творчого центру «Світанок»
«Зимові янголи Різдва»
Виставка
«Різдвяна поштівка»
кінець ХІХ- початок ХХ ст.
Театралізований
етнографічний екскурс
«Різдво у «Рідній садибі»
Етнографічна виставкалекторій
«Традиції Різдвяних свят»
Раут з поетом «Минуле і
сучасне - два крила у
творчості поетів РГО
«Літературне об’єднання
«Райдуга»
Новорічне конфетті
«В очікуванні дива»
Майстер-клас по
виготовленню новорічних
виробів «Сніжний серпантин»
Майстерня Діда Мороза
«Новорічні іграшки своїми
руками» (до Новорічних свят)
Майстер-клас
декорації з паперу
«Здрастуй, зимонька-зима!»
Розваги в ігровій кімнаті
«Дива в Дідморозовці»
Мульткінозал «У Новий рік з
поросятком Пухликом»
Свято друзів веселого
настрою «Поросенок –
красный нос прикатил

15.00

місцева дитяча
школа мистецтв»

21.12.2018
17.00

Ганшина О.А.

20.12.201820.01.2019

КЗ «Рубіжанська
місцева дитяча
школа мистецтв»
КЗ «Рубіжанська
місцева дитяча
школа мистецтв»
КЗ «Рубіжанська
місцева дитяча
школа мистецтв»
КЗ «Рубіжанська
місцева дитяча
школа мистецтв»
КЗ «Міський
музей»

20.12.201820.01.2019

КЗ «Міський
музей»

Старікова О.М.

03.01.2019

КЗ «Міський
музей»

Старікова О.М.

03.01.201920.01.2019

КЗ «Міський
музей»

Старікова О.М.

23.12.18
13.00

Центральна
міська бібліотека

Сухоносова І.В.

25.12.18
12.00
25.12.18
12.00

Центральна
міська бібліотека
Центральна
дитяча бібліотека

Сухоносова І.В.

26.12.18
12.00

Бібліотека філія № Сухоносова І.В.
2

27.12.18
12.45

Бібліотека філія № Сухоносова І.В.
1

19.12.201827.12.2018
27.12.2018
17.00
27.12.201828.12.2018

30.12.18
12.00
03.01.2019
12.00
06.01.2019
12.00

Центральна
дитяча бібліотека
Центральна
дитяча бібліотека
Центральна
дитяча бібліотека

Ганшина О.А.

Ганшина О.А.

Ганшина О.А.

Старікова О.М.

Сухоносова І.В.

Сухоносова І.В.
Сухоносова І.В.
Сухоносова І.В.

27.
28.

29.
30.

31.

32.

33.
34.
35.

36.
37.

подарков воз»
Народознавча закладка
«Різдвяна зірка засіяла»
Майстер-клас з виготовлення
книжкової закладки
«Розумне поросятко»
Театралізована казка
«Подорож до Миколая»
Новорічна вистава
«Космоподорож або
пригоди Діни та Бублика»
Вечір відпочинку для
ветеранів та людей похилого
віку «Не жалкуйте посмішок»
Новорічна вистава
«Новорічні пригоди
в Диво - Граді»
Розважальна програма
«В останній день грудня»
Дитяча ігрова програма
«Фабрика Діда Мороза»
Дитяча театралізована
розважальна програма
«Якого кольору Новий Рік?»
Дитяча ігрова програма
«Сніг відправляється в місто»
Театралізована
обрядова програма
«Напередодні Різдва»

06.01.2019
10.00
09.01.2019
12.00

Центральна
міська бібліотека
Центральна
дитяча бібліотека

19.12.2018
11.00
26.12.2018
12.00

Парк мікрорайону Вєтрова О.В.
Південний
Фойє філії МКУ Вєтрова О.В.
«Палац культури»

27.12.2018
13.00

Фойє філії МКУ
«Палац культури»

Вєтрова О.В.

29.12.2018
12.00

Фойє філії МКУ
«Палац культури»

Вєтрова О.В.

31.12.2018
11.00
02.01.2019
11.00
03.01.2019
11.00

Парк мікрорайону Вєтрова О.В.
Південний
Парк мікрорайону Вєтрова О.В.
Південний
Парк мікрорайону Вєтрова О.В.
Південний

04.01.2019
11.00
06.01.2019
16.00

Парк мікрорайону Вєтрова О.В.
Південний
Парк мікрорайону Вєтрова О.В.
Південний

38.

39.

40.

ХХX Традиційний
Новорічний турнір
з міні-футболу

грудень 2018
(по суботах
та неділях)

Міське спортивне свято
присвячене підсумкам міської
Спартакіади і спортивним
досягненням рубіжан

14.12.2018
16.30

«Новорічні першості» з видів
спорту ДЮСШ №1

грудень
2018- січень
2019

КП
«Рубіжанський
фізкультурноспортивний
комплекс»
МКУ «Палац
культури»,
малий зал
Дитячо-юнацька
спортивна школа
№1

Сухоносова І.В.
Сухоносова І.В.

Бусєнков А.А.,
федерація футболу
м. Рубіжне
Стародубцева Н.А.
Бусєнков А.А.
Бережна Г.В.

Дорошенко О.О.

Культурно-масові заходи
управління освіти Рубіжанської міської ради
1.
Акція «Новорічний сувенір»

2.

Свято мистецтва
«На святого Миколая

Протягом
грудня

19.12.2018
16.00

Заклади загальної
середньої,
дошкільної та
позашкільної
освіти міста
Комплекс
позашкільної

Обаполенко О.В.

Обаполенко О.В.
Набока Т.С.

творча зіронька палає»
3.

Миколаївські свята (ранки,
ігрові програми, благодійні
акції)

19.12.2018

4.

Урочисте підведення
підсумків міських етапів
Всеукраїнських конкурсів
«Новорічна композиція» та
«Український сувенір»

20.12.2018
14.30

5.

Інтерактивна гра «Великий
секрет старовинного каміна»
(до свята Святого Миколая)

21.12.2018

6.
Міський фестиваль Різдвяних
вертепів та шопок
7.
Новорічні ранки, вечори,
театралізовані програми

8.

Вистава
«В країні чудес і перетворень»

9.

Новорічна шоу-диско
програма
«Снігова лавина»

10.

Театралізована розважальна
програма «Щедрий вечір»

21.12.2018
15.30

24.12.201828.12.2018

28.12.2018
17.00

30.12.2018
16.00

06.01.2018
11.00

роботи з дітьми та
юнацтвом
Заклади загальної Обаполенко О.В.
середньої,
дошкільної та
позашкільної
освіти міста
Комплекс
Обаполенко О.В.
позашкільної
Набока Т.С.
роботи з дітьми та
юнацтвом
Комплекс
позашкільної
роботи з дітьми та
юнацтвом
Центр
туризму,
краєзнавства,
спорту
та
екскурсій
учнівської молоді
Заклади загальної
середньої,
дошкільної та
позашкільної
освіти міста
Комплекс
позашкільної
роботи з дітьми та
юнацтвом
Комплекс
позашкільної
роботи з дітьми та
юнацтвом
Комплекс
позашкільної
роботи з дітьми та
юнацтвом

Обаполенко О.В.
Набока Т. С.

Обаполенко О.В.
Тарасенко О.В.

Обаполенко О.В.
керівники закладів
освіти

Обаполенко О.В.
Набока Т.С.

Обаполенко О.В.
Набока Т. С.

Обаполенко О.В.
Набока Т.С.

Культурно-масові заходи
служби у справах дітей та
Рубіжанського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
1.

2.

3.

Зимові розваги для дітей
пільгових категорій
Участь в обласних заходах
для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування,
до Дня святого Миколая
Конкурсно-ігрові програми

22.12.201831.12.2018
16.00
19.12.2018

Площа
Володимирська

02.01.2019-

Рубіжанський

місто
Сєвєродонецьк

Нічупієнко О.В.
Стародубцева Н.А.
Обаполенко О.В.
Нічупієнко О.В.

Нічупієнко О.В.

«Новорічні пригоди» для дітей
з сімей, які перебувають в
складних життєвих ситуаціях
4.

Благодійна акція для дітей, які
обмежені в спілкуванні

04.01.2019
11.00

05.01.201907.01.2019

Керуючий справами виконавчого комітету

міський центр
соціальних служб
для сім'ї, дітей та
молоді
За місцем
проживання дітей

Семиволос С.К.

Нічупієнко О.В.
Семиволос С.К.

Ю. Арцев

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 20.11.2018 № 624

КОШТОРИС
витрат на підготовку і проведення міських новорічних і різдвяних заходів,
передбачених «Програмою розвитку культури міста Рубіжне
на 2018-2020 роки» на проведення загальноміських заходів

Матеріали, інвентар, реквізит для оформлення заходів,
наочної агітації, для організації роботи творчих
колективів. Подарунки, сувеніри, призи, канцтовари,
пластик для огорожі з наклейкою (1,4*1,05)
РАЗОМ:

31 022,21 грн.

31 022,21 грн.

Тридцять одна тисяча двадцять дві грн. 21 коп.

Керуючий справами виконавчого комітету

Ю. Арцев

Додаток 3
до рішення виконавчого
комітету
від 20.11.2018 № 624

КОШТОРИС
витрат на підготовку і проведення міських новорічних і різдвяних заходів,
передбачених на реалізацію міської програми соціального та правового захисту
дітей «Діти міста» на 2016-2021 роки

Сувеніри, призи, канцтовари

3000,00 грн.

Транспортні витрати

1500,00 грн.
РАЗОМ:

4500,00 грн.

Чотири тисячі п’ятсот грн. 00 коп.

Керуючий справами виконавчого комітету

Ю. Арцев

