
Проект  

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 26 грудня 2019 року                                                                                  №  

м. Помічна 
 
Про затвердження заходів по  
проведенню новорічних і різдвяних  
свят для дітей та молоді протягом  
грудня 2019 року – січня 2020 року 
на території Помічнянської ОТГ 
 

             На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної 

державної адміністрації від 14.12.2018 року № 1028-р «Про проведення 

новорічних і різдвяних свят для дітей та молоді області протягом грудня 2019 

року – січня 2020 року», керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,   виконком міської ради    в и р і ш и в  : 

 

 1. Затвердити  заходи по проведенню новорічних і різдвяних свят для 

дітей та молоді протягом грудня 2019 року – січня 2020 року на території 

Помічнянської об’єднаної територіальної громади. (додається). 

2. Затвердити організаційний комітет по проведенню святкових заходів  

по організації та проведенню вищевказаних заходів в складі 8 чоловік.                                       

(додається)  

 3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Щербатюка А.С. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                             Антошик М.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Затверджено 
                                                                                          рішенням виконкому Помічнянської  
                                                                                          міської ради від 26.12.2019 року №  
 

 

З А Х О Д И  

по проведенню новорічних і різдвяних свят для дітей та молоді протягом грудня 2019 

року – січня 2020 року на території Помічнянської ОТГ 

 

 

1. Організувати вручення подарунків до дня Святого Миколая та новорічних свят 

дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам, дітям 

учасників АТО  залучивши до цього меценатів, благодійні громадські організації. 

 

2. Організувати та забезпечити проведення новорічних ранків  в організаціях та 

установах Помічнянської ОТГ. 

                                                                                    Виконком міської ради,  

Відділ культури, туризму, молоді та 

спорту 

        грудень 2019 року-січень 2020 року 

3. Організувати та забезпечити проведення загальноміського новорічного ранку для 

мешканців Помічнянської ОТГ «Пригоди Лускунчика». 

        Виконком міської ради,  

Відділ культури, туризму, молоді та 

спорту (Музична школа) 

        19.12. 2019 року 

           4. Святковий концерт учнів Музичної школи.  

                                                                                              Виконком міської ради,  

Відділ культури, туризму, молоді та 

спорту (Музична школа) 

        21.12. 2019 року 

          5. Новорічний мюзикл «Новорічні пригоди мишки Дашутки» для учнів 1-5 класів шкіл 

громади.  

                                                                                              Виконком міської ради,  

Відділ культури, туризму, молоді та 

спорту  (Палац культури) 

        24.12. 2019 року 

 

 
6. Організувати та забезпечити проведення новорічного мюзиклу «Новорічні пригоди 

мишки Дашутки»   дітей пільгових категорій громадян Помічнянської ОТГ. 

Виконком міської ради,  

Відділ культури, туризму, молоді та 

спорту 

        грудень 2019 року-січень 2020 року 

 
7. Організувати та забезпечити проведення новорічного ранку «Зимові розваги» на 

базі Помічнянського ЦДЮТ для мешканців Помічнянської ОТГ. 

Виконком міської ради,  

Відділ освіти, Відділ культури, 

туризму, молоді та спорту 

        грудень 2019 року-січень 2020 року 

 

8. Організувати та забезпечити проведення Новорічно –Різдвяних віншувань від 

Помічнянської ОТГ на площі Героїв Майдану в м.Кропивницький.  



        Виконком міської ради,  
Відділ культури  

        грудень 2019 року 

 

9.Організувати та забезпечити проведення святково – розважальної програми у 

сільському Будинку культури.  

        Виконком міської ради,  

Відділ культури  

        30 грудня 2019 року 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

Додаток  

                                                                                                                  до рішення виконкому  

                                                                                                                  від 26.12.2019р. №     

 
С К Л А Д  

оргкомітету з питань організації та проведення  новорічних і різдвяних свят для дітей 

та молоді протягом грудня 2019 року – січня 2020 року на території Помічнянської ОТГ 

 

 

Голова  оргкомітету 

Щербатюк Артем Сергійович              - заступник міського голови 

 

Секретар оргкомітету 

Юрченко Тетяна Сергіївна                   - начальник загального відділу 

 

Члени оргкомітету: 

Запорожець Віра Олександрівна  - директор Помічнянського сільського Будинку  

                                                                         культури 

Клименко Олександр Віталійович      - директор міського Палацу культури      

Гребенюк Наталія Павлівна                - директор центру дитячої та юнацької  

                                                                    творчості 

Пашина Світлана Анатоліївна          - художній керівник міського Палацу культури 

Семашко Ніна Василівна - начальник відділу освіти 

Яценко Вікторія Василівна                - начальник відділу культури, туризму, молоді та      

                                                                         спорту  

 

 

 

Секретар виконкому                                                                                          Руда М.Л. 
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