Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
                        ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

              Про заходи щодо проведення новорічних
                         і різдвяних свят


     З метою   організації  змістовного  дозвілля  у  новорічні  і
різдвяні дні 2003 року, виховання молоді в дусі поваги до народних
традицій:

     1. Кабінету  Міністрів  України,  Раді  міністрів  Автономної
Республіки Крим,  обласним,  Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям  з а б е з п е ч и т и:

     проведення в населених пунктах України новорічних і різдвяних
свят ялинки, народних обрядів, карнавалів, інших масових розваг із
залученням професійних і самодіяльних колективів,  діячів культури
та мистецтва;

     використання в повній мірі можливостей санаторно-курортних та
оздоровчих  закладів  для  організації  відпочинку  дітей у період
зимових канікул;

     відвідання школярами театрів, музеїв, інших закладів культури
і  мистецтва,  влаштування  екскурсій  та  туристичних  поїздок по
містах України під час зимових канікул;

     фінансування організації і проведення цих  заходів,  а  також
придбання   подарунків   для   дітей-сиріт,   дітей,   позбавлених
батьківського піклування,  дітей-інвалідів, дітей, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи,  дітей військовослужбовців та
працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання
службових   обов'язків,   дітей   загиблих   шахтарів,  дітей  із,
малозабезпечених і багатодітних сімей,  дітей,  які залишились без
догляду.

     2. Раді   міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласним,
Київській та Севастопольській  міським  державним  адміністраціям,
ураховуючи народні традиції, з а б е з п е ч и т и:

     вручення 19   грудня   2002   року   (день  Святого  Миколая)
подарунків   дітям-сиротам,   дітям,   позбавленим   батьківського
піклування,     дітям     військовослужбовців    та    працівників
правоохоронних органів,  які загинули під час виконання  службових
обов'язків,  дітям  загиблих шахтарів,  дітям,  які залишились без
догляду;

     відкриття 27 грудня 2002 року головної новорічної  ялинки  на
Майдані  Незалежності в  м. Києві  та ялинок у обласних і районних
центрах та містах обласного підпорядкування.

     3. Міністерству освіти і науки України, Міністерству культури
і мистецтв України, Державному комітету України у справах сім'ї та
молоді,  Київській  міській  державній  адміністрації,  Державному
управлінню справами підготувати та провести у дні шкільних канікул
в  Національному  палаці  "Україна"   свято   новорічної   ялинки,
запросивши   на  цей  захід  у  першу  чергу  дітей-сиріт,  дітей,
позбавлених батьківського піклування,  дітей-інвалідів, дітей, які
постраждали    внаслідок    Чорнобильської    катастрофи,    дітей
військовослужбовців та  працівників  правоохоронних  органів,  які
загинули  під  час виконання службових обов'язків,  дітей загиблих
шахтарів, дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей.

     4. Організувати   на   підтримку   пропозиції    Міністерства
транспорту   України   та   Державної  адміністрації  залізничного
транспорту України безкоштовне перевезення дітей віком до 17 років
на  новорічні та різдвяні свята,  а також проведення протягом 2003
року благодійної  акції  з  безкоштовних  перевезень  дітей-сиріт,
дітей,   позбавлених  батьківського  піклування,  дітей-інвалідів,
дітей,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей
військовослужбовців  та  працівників  правоохоронних органів,  які
загинули під час виконання службових  обов'язків,  дітей  загиблих
шахтарів віком до 16 років.

     5. Державному комітету інформаційної політики,  телебачення і
радіомовлення України,  Міністерству культури і  мистецтв  України
забезпечити  під  час зимових канікул широкий показ по телебаченню
пізнавальних  та  розважальних  передач  для  дітей  та   юнацтва,
вишукати  можливість для проведення безкоштовних дитячих сеансів у
кінотеатрах та клубах.

     6. Міністерству   внутрішніх   справ   України    забезпечити
громадський порядок під час проведення масових новорічних заходів,
приділивши особливу увагу дотриманню вимог  протипожежної  безпеки
та безпеки дорожнього руху.


 Президент України                                         Л.КУЧМА

