
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

12.11. 2012   р.                                                                                            №489 

 

 

Про проведення  

Новорічно-Різдвяних заходів 

у Дніпровському районі м. Києва 

 

 

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

державні адміністрації», 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 291100 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 2012 рік, в сумі 291100 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: 

     1) підключення художньо-світлового обладнання Головної Новорічної 

ялинки Дніпровського району м. Києва до існуючої електромережі; 

     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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Дніпровської  

районної в місті Києві  

державної адміністрації  

від ”12”листопада 2012р.  

№489 

 

 

 

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 2012 р. Дитяча школа мистецтв 

№ 6  

ім. Г.Жуковського, 

дитяча художня школа 

№ 2 

Начальник управління 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини 

Панченко О.І. 



2.  Святкові концерти  

«Чарівна скриня»,  

«Різдвяні зустрічі» 

14-25 грудня 2012 

р.-10 січня 2013 р. 

Школи естетичного 

виховання району 

Начальник управління 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини 

Панченко О.І. 

3.  Районний конкурс  

«Різдвяне янголятко» 

01-22 грудня 2012 р.  

 

Станція юних техніків 

Дніпровського району 

м. Києва, центр дитячої 

та юнацької творчості 

Дніпровського району 

м. Києва 

Начальник управління 

освіти  

Ільєнко В.П. 

 

4.  Районний фестиваль 

декоративно-прикладного 

мистецтва  

«Різдвяна зірка» 

17 грудня 2012 р. –  

14 січня 2013 р. 

 

Центр дитячої та 

юнацької творчості 

Дніпровського району 

м. Києва 

Начальник управління 

освіти  

Ільєнко В.П. 

5.  Вистава  для дітей пільгових категорій 

до Дня Святого Миколая  
18 грудня 2012 р. 

16.00 

Центр культури та 

мистецтв 

Дніпровського району 

м. Києва 

Начальник управління 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини 

Панченко О.І. 



 

6.  
Свято засвічення Новорічної 

ялинки Дніпровського району  

м. Києва 

«На щастя, на здоров'я, на Новий 

Рік» 

19 грудня 2012 р. 

18.30 

Парк культури та 

відпочинку 

«Перемога» 

Начальник управління 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини 

Панченко О.І. 

 

7.  
Демонстрація святкового 

феєрверку під час проведення 

свята засвічення Новорічної 

ялинки Дніпровського району  

м. Києва 

19 грудня 2012 р. 

20.00 

Парк культури та 

відпочинку 

«Перемога» 

Начальник управління 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини 

Панченко О.І. 

 

8.  Цикл святкових літературно-

мистецьких заходів  

«Рік Новий – казковий час! Хай 

здивує щастям вас!» 

 

19-25 грудня 2012р. 

 

Публічні бібліотеки 

району 

Начальник управління 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини 

Панченко О.І. 



9.  Цикл літературно-мистецьких 

заходів для дітей 

«Новорічний карнавал» 

 

 

19-25 грудня 2012р. 

 

Публічні бібліотеки 

району 

Начальник управління 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини 

Панченко О.І. 

10.  Святковий концерт  

«Від Миколи до Різдва» 

 

 

 

20 грудня 2012 р. 

16.00 

Дитяча школа мистецтв 

№ 6  

ім. Г.Жуковського 

Начальник управління 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини 

Панченко О.І. 

11.  Районна екологічної акції  

«Ялинка - 2013» 

 

21 грудня 2012 р. 

14.30 

Станція юних техніків 

Дніпровського району 

м. Києва 

Начальник управління 

освіти  

Ільєнко В.П. 

12.  Новорічно-Різдвяні свята для 

дітей пільгових категорій 

«Святкова подорож до казки» 

24-27 грудня 2012 р. 

11.00, 13.00, 15.00 

Центр культури та 

мистецтв 

Дніпровського району 

Начальник управління 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини 



м. Києва Панченко О.І. 

13.  Святкова вистава «Новорічні 

пригоди Оксанки та Петрика 

«Моя країна – Україна» 

25 грудня 2012 р.  Центр культури та 

мистецтв 

Дніпровського району 

м. Києва 

Начальник управління 

освіти  

Ільєнко В.П. 

14.  Свято Новорічної ялинки 

 

 

 

 

26 грудня 2012 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 

Антонюк Т.Т. 

15.  Святкове музичне вітання для 

працівників Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

28 грудня 2012 р. 

12.00 

Актовий зал 

Дніпровської районної 

в місті Києві державної 

адміністрації 

Начальник управління 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини 

Панченко О.І. 

 

 



Керівник апарату                                                                    А. Павленко 

 

 

 

 


