
ЗБАРАЗЬКА  МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА  ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 16.12.2021 року № 379 

Про організацію та проведення 
в громаді свята Миколая, 
новорічних і різдвяних свят 
для дітей та юнацтва

Керуючись  Законом  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,
розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 26.11.2021 №
722/01.02-01  “Про  організацію  та  проведення  в  громаді  свята  Миколая,  новорічних  і
різдвяних  свят  для  дітей  та  юнацтва”  з  метою  відзначення  в  громаді  свята  Миколая,
новорічних і різдвяних свят, організації змістовного дозвілля дітей та юнацтва, виховання
поваги до народних традицій

                                                           ВИРІШИВ:

1. Затвердити заходи з організації та проведення в громаді свята Миколая, новорічних і
різдвяних свят для дітей та юнацтва, що додається.

2.  Відповідальним  виконавцям  забезпечити  виконання  заходів,  затверджених  цим
рішенням.

3.  Рекомендувати  Збаразькому  відділенню  поліції  Головного  управління  Національної
поліції  в  Тернопільській  області  посилити  охорону  правопорядку  під  час  проведення
культурно-мистецьких заходів та традиційних новорічно-різдвяних дійств.

4.  Контроль  за  виконанням рішення  покласти  на  заступника міського  голови з  питань
діяльності виконавчих органів ради КАЧКУ А.Я.

Збаразький міський голова                                   Р.С.ПОЛІКРОВСЬКИЙ

 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету
Збаразької міської ради
від 16.12.2021 року

ЗАХОДИ
з організації та проведення  в громаді свята Миколая, новорічних  і  різдвяних свят

для дітей та юнацтва
 

1.  Провести  благодійну  акцію „З  турботою  про  дитину”  для  дітей-сиріт,  дітей
позбавлених  батьківського  піклування  та  дітей,  які  перебувають  у  складних  життєвих
обставинах.

Служба у справах дітей; центр соціальних служб;
управління  освіти,  молоді  та  спорту;  відділ
охорони  здоров’я  та  соціального  захисту
Збаразької міської ради .
16-25 грудня 2021 року.
 

2.  Провести  благодійну  програму  „Миколай  дарує  радість”  для  дітей  громади,
насамперед для дітей вразливих категорій, а також дітей, батьки яких постраждали під час
Революції гідності, або є учасниками антитерористичної операції.

Управління  освіти,  молоді  та  спорту  Збаразької
міської ради. 
19 грудня 2021 року.

 
3.  Провести  благодійну  акцію „Від  Миколая до Різдва”  для  багатодітних  сімей  і

сімей, що перебувають у надзвичайно складних обставинах.

Служба у справах дітей; центр соціальних служб;
управління  освіти,  молоді  та  спорту;  відділ
охорони  здоров’я  та  соціального  захисту
Збаразької міської ради .
16 грудня 2021 року – 14 січня 2022 року.

4.  Провести  виставки-конкурси  „Замість  ялинки  –  зимовий  букет”  в  навчальних
закладах району.

Управління      освіти,    молоді та    спорту 
Збаразької міської ради.

                                                   Грудень 2021 року
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5.  Організувати  проведення  у  навчальних  закладах  традиційних  свят  Святого

Миколая, новорічних карнавалів, ранків, різдвяних дійств, екскурсій організованих груп
дітей у музеї.

Управління освіти, молоді та спорту Збаразької 
міської ради.
 Грудень 2021 року – січень 2022 року.



6.  Провести  різдвяно-новорічні  волонтерські  шкільні  вертепи  під  гаслом
„Возвеселімося всі разом нині”.

Управління освіти, молоді та спорту Збаразької 
міської ради. 

                        Грудень 2021 року – січень 2022 року.

    7. Організувати та провести благодійні  ярмарки “Оберіг захиснику Вітчизни” на
підтримку  воїнів,  які  перебувають  в  зоні  проведення  антитерористичної  операції,
госпіталях.

Управління освіти, молоді та спорту Збаразької 
міської ради.  
Грудень 2021 року – січень 2022 року. 

8. Провести спортивні змагання для дітей громади та вихованців  Збаразької дитячо-
юнацької спортивної школи  „Найсильніший Миколай”.

Управління освіти, молоді та спорту Збаразької 
міської ради.  
Грудень 2021 року – січень 2022 року.

9.  Забезпечити  проведення  традиційних  новорічних  і  різдвяних  культурно-
мистецьких дійств в громаді.

Відділ культури Збаразької міської ради.
Січень 2021 року.

 
10. Організувати проведення в навчальних закладах громади інструктажу з техніки

безпеки  поводження  з  вогненебезпечними  приладами,  новорічними  прикрасами,
хлопавками,  петардами,  бенгальськими  вогнями  тощо  під  час  проведення  новорічно-
різдвяних заходів.

Управління освіти, молоді та спорту Збаразької 
міської ради.  
Грудень 2021 року – січень 2022 року.

 Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету                                        О.А.Присяжнюк
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