УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від _____________ № _____
м. Житомир
Про організацію та проведення
новорічних та різдвяних свят
в місті Житомирі
З метою сприяння розвитку народної творчості та відродження
національних традицій, естетичного виховання сучасного покоління,
пропагування мистецьких здобутків української нації, на виконання рішення
міської ради від 12.04.2018 № 990 «Про внесення змін та доповнень до
Комплексної цільової програми розвитку культури міста Житомира «Нова
основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки» та статті 32
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Організувати та провести з 19 грудня 2018 року по 14 січня 2019 року
новорічні та різдвяні свята в місті Житомирі.
2. Затвердити план проведення заходів згідно з додатком.
3. Зобов’язати:
3.1 управління культури, департамент освіти міської ради, Житомирський
міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради
забезпечити організацію проведення заходів у встановлені строки та провести
видатки згідно з наданими рахунками в межах бюджетних призначень;
3.2 управління житлового господарства та комунального господарства
міської ради забезпечити належний санітарний стан в місцях проведення
заходів, облаштування територій біотуалетами, сміттєзбиральними засобами та
організувати вивезення сміття в місцях проведення заходів відповідно до
укладених угод з комунальним підприємством «Житомирське підприємство
аварійно-ремонтних робіт» Житомирської міської ради на встановлення та
обслуговування біотуалетів, комунальним спеціалізованим ремонтнобудівельним підприємством «Зеленбуд» Житомирської міської ради та
комунальним підприємством «АТП - 0628» Житомирської міської ради на
встановлення сміттєзбиральних засобів та вивіз сміття;
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3.3 управління охорони здоров’я міської ради звернутися до департаменту
охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації для
чергування автомобіля швидкої та невідкладної медичної допомоги;
3.4 управління транспорту і зв'язку міської ради спільно з комунальним
підприємством
«Житомирське
трамвайно-тролейбусне
управління»
Житомирської міської ради та приватними перевізниками забезпечити
пасажирські перевезення з 31 грудня 2018 року під час проведення святкових
заходів та після їх закінчення до 03.00 години 01 січня 2019 року, святково
оформити рухомий склад транспорту;
3.5 комунальне підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення
«Міськсвітло» Житомирської міської ради забезпечити доставку, встановлення
та прикрашення новорічної ялинки, святкову ілюмінацію міста, освітлення
сценічного майданчика та майдану імені С.П. Корольова під час проведення
святкових заходів;
3.6 управління по зв’язках з громадськістю міської ради погодити з
департаментом містобудування та земельних відносин міської ради схему
розташування тимчасових інформаційних споруд про новорічні та різдвяні
свята;
3.7 виконавчі органи міської ради організувати розміщення галузевими
підприємствами усіх форм власності новорічних прикрас на фасадах будинків;
3.8 управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення міської ради організувати взаємодію при реагуванні по запобіганню
виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації її наслідків під час проведення
заходів;
3.9 муніципальну інспекцію міської ради вжити дієвих заходів та
забезпечити контроль за реалізацією алкогольних напоїв під час проведення
святкових заходів. У разі встановлення фактів порушень вжити невідкладних
заходів згідно чинного законодавства.
4. Погодити благодійній організації «Благодійний фонд родини Розенблат»
(далі – організатор ярмарку) організацію проведення новорічного свята
«Різдвяний ярмарок 2019» із правом залучення суб’єктів господарювання (далі
– учасників ярмарку) з 14 грудня 2018 року по 19 січня 2019 року з 10.00
години до 22.00 години (за виключенням: з 31 грудня 2018 року по 1 січня 2019
року – з 10.00 години до 03.00 години) без права реалізації алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, пива, за виключенням реалізації столових вин, за
адресами: майдан імені С.П. Корольова, 1 (торгівля товарами декоративноприкладного та ужиткового мистецтва), майдан імені С.П. Корольова, 11
(реалізація продовольчої групи товарів).
5. Зобов’язати організатора ярмарку забезпечити:
5.1 розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарку згідно із
схемою, погодженою із департаментом містобудування та земельних відносин
Житомирської міської ради, та з урахуванням дотримання санітарних,
ветеринарних правил і норм при реалізації товарів;
5.2 наявність в учасників ярмарку на торговельному місці виписки з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань;
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5.3 наявність на торговельному місці продавця (юридичної особи) таблички
із зазначенням назви, місцезнаходження і номера контактного телефону
суб’єкта господарювання;
5.4 наявність на торговельному місці продавця (фізичної особи-підприємця)
таблички із зазначенням його прізвища, імені по батькові, номера контактного
телефону;
5.5 наявність у продавців медичних книг (у разі реалізації продовольчої
групи товарів);
5.6 дотримання правил торговельного обслуговування та роботи закладів
ресторанного господарства відповідно до діючих нормативних документів;
5.7 дотримання громадського порядку та безпеки громадян під час
проведення ярмарку;
5.8 здійснення заходів щодо взаємодії з органами, які забезпечують
охорону громадського порядку, у місцях проведення ярмарку;
5.9 дотримання Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку,
дотримання тиші у місті Житомирі;
5.10 утримання об’єктів та прилеглої до них території у належному
санітарно-технічному стані та естетичному вигляді, наявність урн, додаткових
сміттєзбиральних засобів та біотуалетів;
5.11 укладення договорів на вивіз твердих побутових відходів на період
проведення ярмарку з відповідним підприємством – перевізником твердих
побутових відходів за територіальним принципом та на прибирання території з
підприємствами, що можуть надавати такі послуги;
5.12 укладення договору про пайову участь в утриманні об’єктів
благоустрою на території міста Житомира з уповноваженим органом –
комунальним підприємством «Інспекція з благоустрою м. Житомира»
Житомирської міської ради відповідно до рішення виконавчого комітету
Житомирської міської ради від 21.09.2016 № 887 «Про затвердження Порядку
визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного,
побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження
підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою на території
міста Житомира»;
5.13 укладення договору з комунальним підприємством «Житлове
виробниче підприємство аварійних робіт» Житомирської міської ради щодо
утримання біотуалетів на період проведення ярмарку.
6. Управлінню культури міської ради звернутися до:
6.1. Житомирського відділу поліції Головного управління Національної
Поліції України у Житомирській області та управління патрульної поліції у
Житомирській області щодо забезпечення публічної безпеки в місцях
проведення заходів, охорони громадського порядку та координації
дорожнього руху під час проведення новорічних та різдвяних заходів.
6.2. Житомирського міського відділу управління ДСНС України у
Житомирській області щодо забезпечення перевірки та дотримання правил
техногенної та пожежної безпеки у місцях проведення новорічних та
різдвяних заходів.
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7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з
розподілом обов'язків.

Міський голова

С.І. Сухомлин
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Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
_____________ № ____
ПЛАН
святкових заходів з організації та проведення
новорічних і різдвяних свят в місті Житомирі
17-22 грудня 2018 року
кінотеатр «Жовтень»
Дім української культури
Новорічна карусель майстер-класів
Залучення маленьких майстрів (діти пільгових категорій населення) до
створення новорічних та різдвяних подарунків для своєї родини та друзів
власними руками. Метою є розвинути уяву, мотивувати прояв креативності,
творчості, художніх здібностей, створити святковий настрій для дітей та
батьків, викликати почуття задоволення від роботи, створеної власноруч.
Фото-зона та інтерактивні ігри.
17 грудня2018 року - 14 січня 2019 року
кінотеатр ім. І. Франка
Кінофестиваль «Новорічна казка»
Виступ акторів дитячої театральної студії «Юність» з міні виставою перед
початком організованих сеансів.
Показ науково-популярних фільмів на протипожежну тему «Вогненебезпечна
ялинка».
Виступи фахівців Управління ДСНС України у Житомирській області на тему:
«Правила пожежної безпеки під час Новорічних та Різдвяних свят», «Діти та
піротехнічні вироби».
Прем’єрні покази фільмів для дітей «Пригоди святого Миколая», «Лускунчик і
чотири королівства», «Людина-павук: Навколо світу», «Грінч», «Еліот –
найменше оленя Санти», «Мері Поппінс повертається».
19 грудня 2018 року
ДНЗ № 59
10.00 год.
Новорічний ранок «В гостях у Святого Миколая» для дітей із затримкою
психічного розвитку
19 грудня 2018 року
Дім української культури
12.00 год.
Святкове дійство для дітей, хворих на фенілкетонурію, до Дня Святого
Миколая
19 грудня 2018 року
15.00 год.
Експрес-листівка на колесах «Вулицями з краю в край їде Святий Миколай»
(вулицями міста)
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Продовження додатка
19 грудня 2018 року
майдан ім. С.П. Корольова
17.45-21.00 год.
Урочисте відкриття та запалення центральної новорічної ялинки
17.45 – 18.45 – Виступ естрадно-духового оркестру «Сурми Полісся».
18.45 – 19.00 – Вихід Святого Миколая та запалення новорічної ялинки
19.00 – 20.00 – Виступ Житомирських вокалістів (В’ячеслав Жила, Олександр
та Яніна Яремчуки, Артем Кондратюк).
20.00 – 21.00 – Виступ гурту «Mad Heads».
21 грудня 2018 року
вул. Михайлівська
14.00 год.
Перший Житомирський фестиваль панчохи
Виставка-експозиція «Різдвяна панчоха».
Концертна програма за участі творчих колективів закладів освіти міста.
22 грудня 2018 року
16.00 год.
Урочисте відкриття та запалення новорічних ялинок Корольовського та
Богунського районів міста
22 грудня 2018 року
вул. Михайлівська
11.00-18.00 год.
Свято української казки «Багаття казок»
Виставка-презентація української книги, казкові фотозони.
Робота майстер-класів з виготовлення новорічних сувенірів.
Виступ відомого українського казкаря Сашка Лірника.
Театральна вистава для дітей.
23 грудня 2018 року
вул. Михайлівська
11.00-18.00 год.
Свято української казки «Багаття казок»
Виставка-презентація української книги, казкові фотозони.
Робота майстер-класів з виготовлення новорічних сувенірів.
Інтерактивна вікторина «Лісова казка».
Виступ вихованців «Школи лісництва».
Театральна вистава для дітей.
23 грудня 2018 року
майдан ім. С.П. Корольова
13.00-15.00 год.
Святковий захід «Модний Хвіст. Зима - 2019»
Метою заходу є популяризація та виховання гуманного і відповідального
ставлення до тварин, що є важливою складовою формування високого рівня
еколого-етичної свідомості та культури громадян.
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Продовження додатка
25 грудня 2018 року
майдан ім. С.П. Корольова
15.00-18.00 год.
Різдво Христове (за Григоріанським календарем)
15.00 – 16.00 – урочиста частина:
- Духовний гімн України «Боже Великий, Єдиний… » (виконує хор релігійних
громад );
- Виконання різдвяних пісень;
- Привітання членів Ради Християнських Церков Житомирщини, молитви за
місто, країну, мир в Україні;
- Виконання псалмів від релігійної громади «Джерело життя».
16.00 – 17.00 – розважальна програма:
- розіграш різдвяної лотереї (вручення цінних подарунків);
- конкурс на креативне фото;
- вистава-вертеп;
- Інтерактивні танці, хороводи;
17.00 – 18.00 – Виступ гурту «Music life band»
31 грудня 2018 року - 01 січня 2019 року
майдан ім. С.П. Корольова
22.00-03.00 год.
Новорічна Ніч
22.00 – 24.00 – Виступ творчих колективів та окремих виконавців комунального
закладу «Палац культури».
00.00 – 00.15 – Вихід Святого Миколая, відлік часу, вітання Президента
України.
00.15 – 01.30 – Кавер бенд «Світ Sugar» та Альона Апалькова, мистецька
формація «Вулба», Житомирська студія вогню «Дім Сонця».
01.30 – 03.00 – DJ – програма.
02 січня 2019 року
10.00-22.00 год.
майдан ім. С.П. Корольова
вул. Михайлівська
Розважальний захід соціального значення «Новорічний караван Coca-Cola»
07 січня 2019 року
14.00-20.00 год.
«Зіркова хода» та
святкові заходи з нагоди Різдва Христова
«Зіркова хода» за маршрутом: Замкова гора – вулиця Кафедральна – вулиця
Перемоги – вулиця Грушевського – вулиця Покровська – вулиця Михайлівська
– майдан імені С.П. Корольова.
15.00 – 15.15 – Виступ ансамблю національного обряду «Родослав».
15.15 – 15.35 – Молитва та привітання представників Ради Християнських
Церков Житомирщини.
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Продовження додатка
15.35 – 16.00 – Презентація «Звіздарів», спільний танець – флешмоб «Танець
зірок».
16.00 – 18.00 – Спільне виконання колядки всіма учасниками святкового
дійства та святковий концерт ансамблю національного обряду «Родослав».
18.00 – 20.00 – Виступ гурту «По цимбалам».
13 січня 2019 року
майдан ІМ. С.П. Корольова
15.00-20.00 год.
Свято Василя або Старий Новий рік
Фольклорний фестиваль «Маланка-фест»
В програмі:
- карнавальна хода із щедрівками;
- конкурс між маланкарями;
- щедрувальні святки з Маланкою;
- спалення Дідуха;
- багата кутя;
- святкова концертна програма фольклорних колективів Житомирської області.

Начальник управління
культури міської ради

Н.І. Рябенко

Керуючий справами
виконавчого комітету

О.М. Пашко

