
 

  
УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від _____________ № _____ 

                              м. Житомир 

 
Про організацію  та проведення свята  

Богоявлення Господнього (Водохреща) 

 

 

         З метою завершення циклу новорічно-різдвяних українських традиційних 

свят, сприяння розвитку народної творчості і обрядовості, заснованих на 

високих духовних ідеалах християнського виховання та їх реалізації у 

сучасному  суспільстві,  на  виконання  рішення  міської  ради від 18.12.2019                                          

№ 1697 «Про внесення змін та доповнень до Комплексної цільової програми 

розвитку культури Житомирської міської об’єднаної територіальної громади 

«Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки» та статті 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 
ВИРІШИВ: 

 

1. Організувати та провести 19 січня 2020 року свято Богоявлення 

Господнього (Водохреща) на території гідропарку комунального підприємства 

«Парк» Житомирської міської ради.  

2. Затвердити план проведення заходу згідно з додатком. 

3. Зобов’язати: 

3.1 управління культури міської ради, управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 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 спільно з комунальним підприємством «Парк» Житомирської 

міської ради забезпечити належний санітарний стан, облаштування територій 

біотуалетами, сміттєзбиральними засобами та організувати вивезення сміття в 

місцях проведення святкових заходів відповідно до укладених угод з 

комунальним підприємством «Експлуатація штучних споруд» Житомирської 

міської ради на встановлення та обслуговування біотуалетів, комунальним 
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підприємством «АТП – 0628» Житомирської міської ради на встановлення 

сміттєзбиральних засобів та вивіз сміття;  

3.3 управління охорони здоров’я міської ради забезпечити роботу 

медичних працівників під час проведення заходу, а також звернутися до 

департаменту охорони здоров’я Житомирської обласної державної 

адміністрації для чергування автомобіля швидкої та невідкладної медичної 

допомоги в режимі очікування на базі комунальної установи «Центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф» Житомирської обласної ради; 

3.4 управління транспорту і зв'язку міської ради спільно з приватними 

перевізниками (за згодою), які здійснюють перевезення пасажирів на міських 

автобусних маршрутах та комунальним підприємством «Житомирське 

трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради внести зміни в 

рух транспорту та забезпечити координацію дорожнього руху, головного в’їзду 

на територію гідропарку під час проведення заходу; 

3.5 управління комунального господарства міської ради спільно з 

комунальним підприємством «Електричних мереж зовнішнього освітлення 

«Міськсвітло» Житомирської міської ради забезпечити освітлення головної 

локації заходу та підключення до електромережі світло- та звукопідсилюючої 

апаратури; 
3.6 комунальному підприємству «Парк» Житомирської міської ради 

забезпечити організацію 19 січня 2020 року виїзної торгівлі із залученням 

суб’єктів господарювання на території гідропарку без права реалізації 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива, за виключенням реалізації 

столових вин; 

3.7 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;  

3.8 управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Житомирської міської ради організувати взаємодію при реагуванні 

по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків під 

час проведення заходів та спільно з управлінням культури міської ради 

організувати польову кухню 19 січня 2020 року;  

3.9 Житомирську міську комунальну рятувальну службу на воді, 

муніципальну інспекцію міської ради забезпечити безпеку на воді громадян на 

період проведення заходу; 

3.10 Житомирську міську комунальну рятувальну службу на воді, 

муніципальну інспекцію міської ради забезпечити охорону майна, розміщеного 

на головній локації для проведення заходу;  

3.11 управління по зв’язках з громадськістю міської ради інформувати 

населення міста через засоби масової інформації про хід підготовки та 

проведення загальноміського свята Богоявлення Господнього (Водохреща). 

4. Управлінню культури міської ради звернутися до Житомирського 

міського відділу поліції Головного управління Національної Поліції України у 

Житомирській області та управління патрульної поліції в місті Житомирі щодо 
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забезпечення публічної безпеки, охорони громадського порядку та координації 

дорожнього руху під час проведення святкового заходу. 

5. 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 
організації та проведення свята 

Богоявлення Господнього (Водохреща) 

 

 

19 січня 2020 року  

11.00 - 16.00 год 

на території гідропарку 

 

 

11.00 год - Вітання, пізнавальна інформація про походження великого свята 

різдвяно-новорічного циклу Богоявлення Господнього (Водохреща), 

аудіогазета; 

12.30 год - Здійснення чину великого освячення води та молебень; 

13.00 год - Концертна програма за участю творчих колективів КЗ «Палац  

культури» Житомирської міської ради; 

з 13:00 до 16:00 год - Приймання благодатної куполі. 

 

 

Заступник начальника управління 

культури міської ради                                                                     О.О. Турська 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету                                                                     О.М. Пашко 
 


