УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації
09.12.2004

№ 544

Про організацію заходів
щодо проведення в області
новорічних і різдвяних свят

На виконання розпорядження Президента України від 18.11.2004
№ 294/2004-рп „Про заходи щодо проведення новорічних і різдвяних свят”,
керуючись ст. 22 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та з метою
забезпечення належного рівня проведення новорічних і різдвяних свят для
широкого загалу, дітей і юнацтва, оздоровлення та відпочинку підлітків під час
зимових канікул:
1. Управлінню культури облдержадміністрації:
1.1. забезпечити підготовку й проведення святкових заходів до дня Святого
Миколая, новорічних і різдвяних свят з 19.12.2004 по 14.01.2005 в установах
культури і мистецтва області;
1.2. забезпечити відкриття обласної новорічної ялинки на площі
Фестивальній м. Запоріжжя.
2.
Головному
фінансовому
управлінню
облдержадміністрації
профінансувати:
2.1. управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації в обсязі 100
тисяч гривень для придбання квитків на свято обласної новорічної ялинки в
Запорізькому державному цирку та подарунків для дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, з багатодітних малозабезпечених сімей,
дітей-інвалідів, обдарованих дітей за рахунок коштів, передбачених в обласному
бюджеті на соціальні програми у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей;
2.2. службу у справах неповнолітніх облдержадміністрації в обсязі 7 тисяч
гривень на придбання подарунків вихованцям притулків для неповнолітніх до дня
Святого Миколая, 1,5 тисячі гривень на придбання квитків на новорічну виставу в
Запорізькому державному цирку за рахунок коштів, передбачених в обласному
бюджеті на соціальний захист неповнолітніх.
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3. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації
забезпечити
придбання 893 квитків до Запорізького державного цирку, 2105 подарунків для
дітей-сиріт інтернатів області за рахунок загальних асигнувань на освіту.
4. Головному управлінню праці та соціального захисту населення,
управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації:
4.1. підготувати та провести новорічний “вогник” для пацієнтів обласного
шпиталю для ветеранів Великої Вітчизняної війни;
4.2. вишукати можливість надання новорічних подарунків, проведення
культурно-масових заходів для дітей з інтернатних закладів соціальної сфери;
дітей, що знаходяться у санаторіях і лікарнях.
5. Управлінню у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації розробити
графік відвідування новорічних ялинок у Запорізькому державному цирку дітьми
області.
6. Управлінню освіти і науки разом із управлінням з питань фізичної
культури, спорту і туризму облдержадміністрації провести культурно-масові,
спортивні заходи для широкого загалу дітей та юнацтва в навчальних закладах
галузі та за місцем проживання.
7. Управлінням облдержадміністрації: освіти і науки, культури забезпечити
відвідання школярами театрів, музеїв, інших закладів культури і мистецтва для
організації їх дозвілля під час зимових канікул.
8. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації посилити
профілактичну роботу серед дітей дошкільного віку, учнів і студентів з метою
запобігання поширенню інфекційних захворювань.
9. Головам райдержадміністрацій:
9.1. забезпечити проведення в населених пунктах області заходів до дня
Святого Миколая, різдвяних і новорічних свят ялинки, народних обрядів, розваг,
спортивно-масових заходів із залученням професійних і самодіяльних колективів
і діячів культури, мистецтв, спорту;
9.2. вишукати можливості надання матеріальної допомоги людям похилого
віку, соціально незахищеним громадянам, одиноким громадянам, що знаходяться
на обслуговуванні вдома, а також виділення коштів на придбання подарунків і
сувенірів;
9.3. організувати під час зимових шкільних канікул оздоровлення та
відпочинок дітей з малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей, які залишились
без піклування батьків у позашкільних установах;
9.4. забезпечити організаційно участь дітей у святі обласної новорічної
ялинки в Запорізькому державному цирку;
9.5. розробити конкретні заходи щодо охорони життя та здоров’я дітей під
час проведення новорічних і різдвяних свят.
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10.
Рекомендувати
міським головам міст обласного
здійснити заходи, передбачені в п. 9 цього розпорядження.

значення

11. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації
висвітлювати хід проведення заходів, пов'язаних із новорічними та різдвяними
святами в Запорізькій області та забезпечити підготовку та трансляцію святкових
передач по обласному радіо, телебаченню.
12. Запропонувати УМВС України в Запорізькій області забезпечити
громадський порядок під час проведення масових новорічних заходів,
приділивши особливу увагу дотриманню вимог безпеки руху транспорту та
протипожежної безпеки.
13. Запропонувати УДАІ УМВС України в Запорізькій області сприяти
безперешкодному вивезенню та безкоштовному супроводженню підрозділами
ДАІ та нарядами міліції автобусів, що перевозять групи дітей на відвідання свята
обласної новорічної ялинки і в зворотному напрямі, за поданням місцевих
органів виконавчої влади, профспілкових організацій.
14. Інформацію про виконання цього розпорядження надати управлінню у
справах сім'ї та молоді облдержадміністрації до 15.01.2005.
15. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови облдержадміністрації Світлицького А.А., заступника голови
облдержадміністрації Сізінцову Л.А.

Голова обласної
державної адміністрації

В.П. Березовський

