ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 09.11.2017 р. № 2561
м. Вінниця
Про влаштування і обслуговування
міської Новорічної ялинки та святкового
прикрашання у м. Вінниця
У зв’язку з проведенням Новорічних та Різдвяних свят в місті та необхідністю
влаштування і обслуговування Новорічної ялинки на площі біля Літнього театру в
ЦПКіВ ім. Горького та МПКіВ «Дружби народів», керуючись ч. 1 ст. 52 та ч. 6 ст. 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити заходи по підготовці та проведенню Новорічних та Різдвяних
свят у 2017-2018 роках у м.Вінниця та забезпечити їх виконання у встановлені
терміни, згідно з додатком 1.
2. Затвердити заходи щодо освітлення центральної частини м.Вінниця у
зв’язку з проведенням Новорічних та Різдвяних свят та забезпечити їх виконання у
встановлені терміни, згідно з додатком 2.
3. Затвердити кошториси витрат на монтаж, демонтування і обслуговування
міської Новорічної ялинки та святкового прикрашання у м.Вінниця, згідно з
додатками 3, 4.
4. Департаменту фінансів міської ради видатки в сумі 1 300 943,00 грн.
профінансувати за рахунок коштів передбачених в міському бюджеті по головному
розпоряднику бюджетних коштів – департаменту комунального господарства та
благоустрою міської ради:
- у 2017 році в сумі 1 103 461,00 грн., з них:
= 605 600,00 грн. - за бюджетною програмою 4114200 «Інші культурноосвітні заклади та заходи» на виконання Програми розвитку культури і
мистецтва м. Вінниці на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по
відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів з метою
підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення,
відродження української національної культури та збереження кращих
українських традицій (п.1-4, 7, 8, 11, 12 додатку 3);
= 497 861,00 грн. - за бюджетною програмою 4119180 «Цільові фонди,
утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади, в тому

числі: цільовий фонд «Соціально-економічний розвиток міста» (п.5, 6, 9,
10, 13 додатку 3);
- у 2018 році в сумі 197 482,00 грн. за бюджетною програмою 1414080 «Інші
заклади та заходи в галузі культури і мистецтва» на виконання Програми розвитку
культури і мистецтва м. Вінниці на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по
відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів з метою
підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження
української національної культури та збереження кращих українських традицій
(додаток 4).
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови М. Форманюка.

Міський голова

С. Моргунов

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 09.11.2017 р. № 2561
ЗАХОДИ
по підготовці та проведенню Новорічних та Різдвяних свят у м. Вінниці
№
Місце
Термін
Назва заходу
з/п
проведення
виконання
1. Департаменту комунального
господарства та благоустрою
до
міської ради забезпечити:
- комплекс підготовчих заходів по
15.12.2017р.
придбанню, встановленню та
прикрашенню Новорічної ялинки
ЦПКіВ
- здачу Новорічної ялинки в
до
експлуатацію
15.12.2017р.
- обслуговування Новорічної
18.12.2017ялинки та прибирання території
20.01.2018 рр.
навколо неї
- встановлення та обслуговування
18.12.2017біотуалетів, урн для сміття
20.01.2018 рр.
МКП "Вінницязеленбуд"
МПКіВ "Дружби до
забезпечити:
народів"
15.12.2017р.
- встановлення ялинки
- встановлення гірок для катання у
до
парку (Луна Парк)
ЦПКіВ
18.12.2017р.
МПКіВ "Дружби до
- відкриття ялинки
народів"
18.12.2017р.
- перевірку електрогосподарства
ЦПКіВ
парку, оформлення місць
проведення заходів, забезпечення
до
роботи каруселей, розміщення
12.12.2017р.
атракціонів, налагодження мережі
радіофікації центральної частини
парку
18.12.2017- роботу ярмарку та атракціонів
20.01.2018 рр.
- складання схеми розташування
торгівельних точок (№ будинку до
місце розташування - асортимент
12.12.2017р.
продукції)
- розміщення реклами по
периметру фундаменту конструкції
до
ялинки та на площі біля Літнього
12.12.2017р.
театру
18.12.2017- місця для переодягання артистів
20.01.2018 рр.

- складання графіку чергування
відповідальних осіб під час
проведення новорічно-різдвяних
заходів, вказавши мобільні
телефони та подати списки на
гарячу лінію та департамент
культури міської ради
- забезпечення присутності
відповідальних осіб на місцях
проведення заходів згідно
загального плану заходів та графіку
чергування
- демонтаж Новорічної ялинки,
впорядкування місць проведення
заходів
- автобус для звукопідсилюючої
апаратури

ЦПКіВ
до
12.12.2017р.

18.12.201720.01.2018 рр.
до
21.01.2018р.
18.12.201720.01.2018 рр.
18.12.201720.01.2018 рр.

- будиночок для звукооператора
2.

МКУП "Міськсвітло"
забезпечити:
- монтування святкової ілюмінації
Новорічної ялинки, фонтанної
площі, входів та іншої території
парку ЦПКіВ ім. Горького
- монтування святкової ілюмінації в
місті, світлодіодних скульптур та
Новорічного містечка на майдані
Незалежності

В.о. керуючого справами виконкому

по місту

до
12.12.2017р.
до
12.12.2017р.

С. Чорнолуцький

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 09.11.2017 р. № 2561
ЗАХОДИ
щодо освітлення центральної частини міста в зв’язку з проведенням
Новорічних та Різдвяних свят у м. Вінниці
№
Назва робіт
з/п
1. Провести організаційну
роботу по забезпеченню
святкового оформлення
вітрин та будівель
закладів торгівлі,
громадського харчування
і побуту та прилеглих до
них територій
2. Керівникам комунальних
підприємств міста
прикрасити адмістративні
будівлі та прилеглі до них
території

3.

4.

5.

Керівникам підприємств
різної форми власності
міста святково
прикрасити вітрини та
будівлі підприємств та
прилеглих до них
територій
Керівникам установ,
навчальних закладів міста
святково прикрасити
адміністративні будівлі та
прилеглі до них територій
Керівникам закладів
культури святково
прикрасити
адміністративні будівлі та
прилеглі до них територій

Виконавець
Департамент
адміністративних
послуг

Комунальні
підприємства,
Житлово –
експлуатаційні
контори

Департамент
економіки і
інвестицій

Відповідальний, строк
виконання
Директор департаменту
адміністративних послуг
Копчук І.В.
до 12.12.2017р.

Директор департаменту
комунального господарства
та благоустрою
Ніценко В.М., директор
департаменту енергетики,
транспорту та зв’язку
Левченко С.П.,
директор департаменту
житлового господарства
Фурман Р.С.
до 12.12.2017р.
Директор департаменту
економіки і інвестицій
Погосян В.В.
до 12.12.2017р.

Департамент
освіти

Директор департаменту
освіти Яценко О.В.
до 12.12.2017р.

Департамет
культури

Директор департаменту
культури Філанчук М.В.
до 12.12.2017р.

6.

Обладнати святковою
ілюмінацією майдан
Незалежності, будівлю
міськвиконкому,
вул. Соборну

МКУП
«Міськсвітло»

В.о. керуючого справами виконкому

Директор департаменту
комунального господарства
та благоустрою
Ніценко В.М.

С. Чорнолуцький

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 09.11.2017 р. № 2561
Кошторис
витрат на монтаж і обслуговування міської Новорічної ялинки та святкового
прикрашання у м. Вінниця в 2017 році
№
Назва робіт
з/п
1 Монтаж металевої конструкції міської Новорічної
ялинки
2 Поточний ремонт струмоприймача, каруселі та
верхівки міської Новорічної ялинки
3 Обслуговування міської Новорічної ялинки
4 Придбання ялинок для оздоблення металевого
каркасу міської Новорічної ялинки в ЦПКіВ та на
Майдані Незалежності
5 Декоративне оздоблення металевої конструкції
міської Новорічної ялинки
6 Декоративне оздоблення міської Новорічної
ялинки в парку «Дружби народів»
7 Придбання іграшок для прикрашання міської
Новорічної ялинки
8 Встановлення огорожі біля міської Новорічної
ялинки
9 Перевезення ялинок, іграшок, щитів до міської
Новорічної ялинки
10 Монтаж композиції «Вертеп»
11 Утримання біотуалетів
12 Утримання євроконтейнерів
13 Оренда спецавтотранспорту для монтажу
святкової ілюмінації по місту
Всього:

В.о. керуючого справами виконкому

КЕКВ

Сума (грн.)

2240

105 414,00

2240

12 570,00

2240

7 162,00

2210

199 680,00

2240

196 463,00

2240

3 300,00

2240

199 378,00

2240

51 480,00

2240

117 977,00

2240
2240
2240

150 000,00
18 938,00
10 978,00

2240

30 121,00
1 103 461,00

С. Чорнолуцький

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 09.11.2017 р. № 2561
Кошторис
витрат на демонтування і обслуговування міської Новорічної ялинки та святкового
прикрашання у м. Вінниця в 2018 році
№
Назва робіт
з/п
Демонтаж металевої конструкції міської Новорічної
1
ялинки
Демонтаж ялинок з металевої конструкції та прикрас
2
з міської Новорічної ялинки
3
Утримання біотуалетів
4
Утримання євроконтейнерів
Перевезення ялинок, іграшок, щитів тощо від міської
5
Новорічної ялинки
Оренда спецавтотранспорту для демонтування
6
святкової ілюмінації по місту
7
Обслуговування міської Новорічної ялинки
Демонтаж прикрас з міської Новорічної ялинки в
8
парку «Дружби народів»
Всього:

В.о. керуючого справами виконкому

КЕКВ

Сума (грн.)

2240

44 063,00

2240

28 673,00

2240
2240

16 044,00
30 027,00

2240

35 838,00

2240

30 121,00

2240

10 410,00

2240

2 306,00
197 482,00

С. Чорнолуцький

Департамент комунального господарства та благоустрою
Столяревська Марина Євгенівна
Начальник планово-економічного відділу

