
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

04 березня 2016 року  Старокостянтинів   № 81/2016-р 

 

 

Про заходи щодо відзначення  

у місті 202-ї річниці від дня  

народження Т.Г.Шевченка 

 

 

 

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

духовних заповідей, активізації виховної, патріотичної роботи, належного відзначення у 

місті 202-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 202-ї річниці від дня народження 

Т.Г.Шевченка згідно з додатком. 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради, іншим 

виконавцям забезпечити підготовку та проведення заходів. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 

голови Бондарчук Т.В. 
 

 

 

 

 

 

Міський голова                                     підпис                                          М. Мельничук 

 



Додаток  

до розпорядження  

міського голови 

04 березня 2016 року №81/2016-р 

 

 

Заходи 

щодо відзначення у місті 202-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка 

 

1. Інформаційні хвилини «Незабутній Кобзар». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради (ЗНЗ міста); 

01.03.2016-03.03.2016 року. 

2. Показ відеофільмів «Мій Шевченко». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради (історико-

культурний центр – музей «Старий 

Костянтинів»); 

березень 2016 року. 

3. Засідання «круглих столів» на тему «Шевченківський заповіт у контексті 

сьогодення» за участі методиста МК з гуманітарних питань, вчителів – словесників 

міста, учнів старших класів. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

07.03.2016-11.03.2016 року. 

4. Конкурс на кращий учнівський твір про Т.Г.Шевченка та на кращу ілюстрацію 

до твору Т.Г.Шевченка. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради (ЗНЗ міста); 

07.03.2016-11.03.2016 року. 

5. Перегляд кінофільму «Мій Шевченко» у всіх ЗНЗ міста. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

07.03.2016-11.03.2016 року. 

6. Конкурс учнівських проектів «Я відкриваю Шевченка» у всіх ЗНЗ міста. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

07.03.2016-11.03.2016 року. 

7. Виставка книг «Сторінками життя і творчості Т.Г.Шевченка» та проведення 

бібліотечних уроків. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради (ЗНЗ міста); 

07.03.2016-11.03.2016 року. 

8. Поетична година «Співуче Тарасове слово джерельцем струмує в мені». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради (бібліотеки для 

дорослих та дітей); 

березень 2016 року. 

9. Виставка творчих робіт учнів СДХШ «Тарас Шевченко – любов і святиня 

українського народу». 
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Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради (фойє міської 

ради); 

березень 2016 року. 

10. Книжкова виставка «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради (бібліотека для 

дітей); 

березень 2016 року. 

11. Літературний вечір «Знайомий і незнайомий Шевченко». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради (бібліотека для 

дорослих); 

10.03.2016 року. 

12. Засідання «круглого столу» на тему «Тарас Шевченко – погляд крізь віки» у 

контексті будівництва памя’тника Тарасу Шевченку в нашому місті за участю міського 

голови та вихованців МЦДЮТ. 

Управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради 

(кабінет міського голови); 

10.03.2016 року. 

13. Літературно-мистецьке свято «Великий син Великого народу». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради (ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1); 

11.03.2016 року о 15 год. 00 хв. 

14. Забезпечення широкого висвітлення підготовки та проведення заходів щодо 

відзначення у місті 202-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка у засобах масової 

інформації. 

Газета «Наше місто», міське 

радіомовлення, відділ інформаційного 

забезпечення виконавчого комітету 

міської ради. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами   підпис                                                   В. Янзюк 

 

 


