від 16 грудня 2015 року

№ 352-р

Про проведення новорічних і різдвяних
свят для дітей та молоді району протягом
грудня 2015 року – січня 2016 року
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від
11 грудня 2015 року № 492-р «Про проведення новорічних і різдвяних свят для
дітей та молоді області протягом грудня 2015 року – січня 2016 року» та з
метою забезпечення високого організаційно-культурного рівня проведення
новорічних і різдвяних свят для дітей району:
1. Затвердити районні заходи з підготовки та проведення новорічних і
різдвяних свят для дітей району протягом грудня 2015 року – січня 2016 року
(додаються).
2. Рекомендувати виконкомам сільських та селищних рад затвердити
відповідні заходи щодо підготовки та проведення новорічних і різдвяних свят
для дітей та молоді протягом грудня 2015 року – січня 2016 року.
3. Фінансовому управлінню, управлінню соціального захисту населення,
відділу освіти, молоді та спорту, відділу культури, туризму та культурної
спадщини, службі у справах дітей райдержадміністрації, районному центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді профінансувати видатки, пов’язані з
проведенням новорічних і різдвяних свят, у межах затверджених бюджетних
призначень на 2015 роки на проведення заходів.
4. Виконкомам сільських та селищних рад, структурним підрозділам
райдержадміністрації, задіяним в організації проведення новорічних та
різдвяних свят, надати інформації про виконання даного розпорядження відділу
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації до 10 січня 2016 року.
5. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації проаналізувати
виконання даного розпорядження та узагальнену інформацію подати
управлінню молоді та спорту облдержадміністрації до 15 січня 2016 року.
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.
Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
16 грудня 2015 № 352-р
РАЙОННІ ЗАХОДИ
з підготовки та проведення новорічних і різдвяних свят
для дітей району протягом грудня 2015 року – січня 2016 року
1. Організувати вручення 19 грудня 2015 року до дня Святого Миколая
подарунків дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям
з багатодітних сімей в яких виховується шість і більше дітей, дітям, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям учасників
антитерористичної операції та дітям, які вимушено перелилися з батьками з
тимчасово окупованої території, залучивши до цього меценатів, благодійні та
громадські організації.
Структурні підрозділи райдержадміністрації,
виконкоми сільських, селищних рад
19 грудня 2015 року

2. Провести урочисте відкриття новорічної ялинки в смт Голованівськ.
Голованівська селищна рада
19 грудня 2015 року

3. Організувати проведення у населених пунктах району новорічних і
різдвяних свят, зокрема обрядових вистав, вертепів, колядок, щедрівок інших
культурно-масових заходів із залученням професійних та самодіяльних
колективів, діячів культури та мистецтв.
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних
рад
Грудень 2015 року – січень 2016 року

4. Під час проведення масових заходів заборонити продаж алкогольних
напоїв, а також використання та продаж піротехнічних засобів у місцях
проведення цих заходів.
Виконкоми сільських, селищних рад
Грудень 2015 року – січень 2016 року
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5. Забезпечити відвідування учнями бібліотек, театрів, кінотеатрів,
музеїв, пам’яток культурної спадщини, зокрема пов’язаних зі становленням
української державності, інших закладів культури і мистецтв, влаштування
екскурсій та туристичних поїздок по Україні під час зимових канікул.
Відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури, туризму
та культурної спадщини райдержадміністрації, виконкоми
сільських, селищних рад
Грудень 2015 року – січень 2016 року

6. Забезпечити участь делегації району у відвіданні Головної ялинки
області та театрально-видовищних заходів на базі обласної філармонії згідно з
додатком, передбачивши організацію харчування дітей.
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
29 грудня 2015 року

7. Забезпечити вручення новорічних подарунків дітям соціальнонезахищених категорій.
Відділ освіти, молоді та спорту, служба у справах дітей,
управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
Грудень 2015 року – січень 2016 року

8. Провести заходи, присвячені дню Святого Миколая, новорічні і
різдвяні свята для різних категорій дітей, молоді та прийомних сімей.
Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, відділ освіти, молоді та спорту, служба у справах
дітей райдержадміністрації
Грудень 2015 року – січень 2016 року

9. Організувати під час зимових шкільних канікул спортивно-масові
заходи у дитячо-юнацькій спортивній школі.
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Грудень 2015 року – січень 2016 року

10. Забезпечити контроль щодо дотримання громадського порядку,
протипожежної охорони, безпеки руху транспорту з дітьми, забезпечення
санітарного стану, а також чергування медичних працівників під час
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проведення заходів.
Управління ДСНС України у Кіровоградській області,
Голованівський відділ Головного управління
Національної поліції України в Кіровоградській області,
центральна районна лікарня, відділення по
Вільшанському та Голованівському районах
Новоархангельського управління Держсанепідемслужби
Кіровоградської області
Грудень 2015 року – січень 2016 року

11. У разі виникнення несприятливих погодних умов заборонити виїзди
організованих груп дітей до місць проведення заходів та негайно інформувати
про такі випадки сектор молоді та спорту райдержадміністрації.
Відділ освіти, молоді та спорту, служба у справах дітей
райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних
рад
Грудень 2015 року – січень 2016 року

12. Забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації району
заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням новорічних і різдвяних свят.
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
районне комунальне підприємство Редакційно-видавниче
об’єднання «Вісник Голованівщини»
Грудень 2015 року – січень 2016 року
_________________________

