
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

05 березня 2018 року  Старокостянтинів   № 74/2018-р 

 

Про заходи щодо відзначення у 

місті 204-ї річниці від дня 

народження Т.Г. Шевченка 

 

 

З метою популяризації творчої спадщини Т.Г. Шевченка, утвердження 

його духовних заповідей, активізації виховної та патріотичної роботи, 

належного відзначення у місті 204-ї річниці від дня народження Великого 

Кобзаря та керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Затвердити заходи щодо відзначення у місті 204-ї річниці від дня 

народження Т.Г. Шевченка згідно з додатком. 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради 

забезпечити підготовку та проведення заходів. 

 

3. Комунальному ремонтно-будівному шляховому підприємству     

(Тащук В.І.) забезпечити прибирання території біля пам’ятника Т.Г. 

Шевченка до 09 березня 2018 року. 

 

4. Малому комунальному підприємству «Міськсвітло» (Кухар В.В.) 

забезпечити підключення до електромережі звукопідсилювальної апаратури 

біля пам’ятника Т.Г. Шевченка до 13 год. 00 хв. 09 березня 2018 року. 

 

5. Старокостянтинівському відділу поліції Головного управління 

Національної поліції у Хмельницькій області (Чубенко А.В.) забезпечити 

охорону правопорядку 09 березня 2018 року з  14 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. 

біля пам’ятника Т.Г. Шевченка. 

 

6. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради  

(Камінська В.К.) виділити кошти у сумі 600 (шістсот) грн. 00 коп. на 

придбання квітів для покладання до пам’ятника Т.Г. Шевченка у межах 

асигнувань, що передбачені в бюджеті міста на 2018 рік по КПКВ 0210180 

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 



2 

 

не віднесені до заходів розвитку» на виконання Програми щодо забезпечення 

заходів Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2016-

2020 роки. 

 

7. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) забезпечити проплату коштів. 

 

8. Контроль за виконанням розпорядженням покласти на заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 

 

 
 

Міський голова                                  підпис                                   М. Мельничук



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

05 березня 2018 року №74/2018-р 

 

 

Заходи 

щодо відзначення у місті 204-ї річниці від  

дня народження Т.Г. Шевченка 

 

1. Тематичні уроки, виховні години, літературні тематичні вечори, 

літературні вітальні з нагоди дня народження видатного українського 

письменника Т.Г. Шевченка. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради;  

березень. 

 

2. Літературний брейн-ринг «Ми любимо твори Шевченка». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

березень. 

 

3. Літературно-музичне свято «Слава Шевченка – слава України». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

березень. 

 

4. Літературна вікторина «Чи знаємо ми Шевченка?». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

березень. 

 

5. Шевченківські читання. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

березень. 

 

6. Віртуальні подорожі по Шевченківських місцях. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

березень. 

 

7. Літературне лото (за творами Шевченка). 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

березень. 
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Продовження додатка 

8. Літературно – мистецьке свято « Вінок Кобзареві». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

березень. 

 

9. Виставка ілюстрацій до творів Т.Г. Шевченка «Ми тебе не забули, 

Тарасе!». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради;  

березень. 

 

10. Бесіди в гуртках МЦДЮТ « Ми чуємо тебе, Кобзарю». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

березень. 

 

11. Участь у обласному фестивалі-конкурсі читців «Живи, Кобзарю, в 

пам’яті людській». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради;  

березень. 

 

12. Виставка художніх робіт учнів Старокостянтинівської дитячої 

художньої школи «Об’єднаймося ж, брати мої!». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради 

(фойє міської ради); 

березень. 

 

13. Організація книжкових виставок у міських та шкільних бібліотеках на 

теми: «Вічний, як народ», «Вогонь, запалений Тарасом, у нашім серці не 

погас», «Нас єднає Шевченкове слово». 

Управління освіти, відділ культури, туризму 

та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

березень. 

 

14. Літературний вечір « І летить, наче ключ журавлиний, вільна пісня 

поета-співця». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради 
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Продовження додатка 

 

(міська бібліотека для дорослих); 

09 березень 2018 року. 

 

15. Літературно-музична композиція «Шевченко - світоч наш народний». 

Відділ культури, туризму та охорони   

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради 

(сквер Т.Г. Шевченка); 

09 березня 2018 року. 

 

16. Літературний урок «Жінка в творчості Т.Г. Шевченка». 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

09 березня 2018 року. 

 

17. Тематичне заняття «Дітям про Тараса». 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

09 березня 2018 року. 

 

18. Огляд літератури «Хто Шевченка прочитав, той багатий серцем став». 

Відділ культури, туризму та охорони  

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради 

(міська бібліотека для дітей); 

12 березня 2018 року. 

 

19. Конкурс читців, присвячений творчості Т.Г. Шевченка «Слався, 

Великий Кобзарю». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

19 березня 2018 року. 

 

20. Забезпечення широкого висвітлення підготовки та проведення заходів 

щодо відзначення у місті 204-ї річниці від дня народження  Т.Г. Шевченка у 

засобах масової інформації та офіційному сайті міської ради.  

Відділ інформаційного забезпечення, відділ 

внутрішньої політики управління у справах 

сім’ї та молоді виконавчого комітету міської 

ради,  міське радіомовлення;  

березень. 

 

Керуючий справами                       підпис                                          В.Янзюк 


