
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Старокостянтинів   
 

02 березня 2017 року  РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 69/2017-р 

 

 

Про заходи щодо відзначення 

у місті 203-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 203-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 203-ї річниці від дня народження 

Т.Г.Шевченка згідно з додатком. 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради, іншим виконавцям 

забезпечити підготовку та проведення зазначених заходів. 

3. Контроль за виконанням розпорядженням покласти на заступника міського 

голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Міський голова                                      підпис                                                  М. Мельничук



Додаток 

до розпорядження міського голови 

02 березня 2017 року №69/2017-р 

 

Заходи 

щодо відзначення у місті 203-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. 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради; 

01 – 09 березня 2017 року. 

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

Управління освіти виконавчого комітету міської ради; 

01 – 09 березня 2017 року. 

3. Конкурс на кращого читця поезій Великого Кобзаря. 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради; 

01 – 09 березня 2017 року. 

4. Літературно-музичне свято «Слава Шевченка - слава України». 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради; 

01 – 09 березня 2017 року. 

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

Управління освіти виконавчого комітету міської ради; 

01 – 09 березня 2017 року. 

6. Шевченківські читання. 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради; 

01 – 09 березня 2017 року. 

7. Віртуальні подорожі по Шевченківських місцях. 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради; 

01 – 09 березня 2017 року. 

8. Літературне лото (за творами Шевченка). 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради; 

01 – 09 березня 2017 року. 

9. Літературно-мистецьке свято «Вінок Кобзареві». 

Міський Центр дитячої та юнацької творчості; 

03 березня 2017 року о 15 год. 00 хв. 

10. Міський етап фестивалю-конкурсу читців, присвяченого Шевченківським дням 

«Живи, Кобзаре, в пам’яті людській». 

Міський Центр дитячої та юнацької творчості; 

09 березня 2017 року о 14 год. 30 хв. 

11. Книжкові виставки «Вічний, як народ». 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради; 

01 – 09 березня 2017 року. 

12. Виставка художніх робіт учнів дитячої художньої школи «Об’єднаймося ж, брати 

мої!». 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

фойє міської ради, 02-12 березня 2017 року. 

13. Огляд літератури «У вінок Кобзаря ми вплітаєм майбутнє». 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради 

(бібліотека для дітей); 

09 березня 2017 березня о 12 год. 00 хв. 

14. Літературно-музичний захід до 203-річниці від дня народження Т.Г. Шевченка. 

 



2 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

сквер Т.Г.Шевченка,  

09 березня 2017 року о 15 год. 00 хв. 

15. Літературно-мистецький вечір «Ти в моєму серці Україно, думою Шевченка 

гомониш». 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради 

(бібліотека для дорослих); 

10 березня 2017 року о 15 год. 00 хв. 

16. Книжкові виставки: «Живуть, Тарасе, поміж нас і голос твій, і пензель, і слово», 

«Тарас Григорович Шевченко», «І лине над землею Шевченкове святе слово...». 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

березень. 

17. Забезпечення широкого висвітлення підготовки та проведення заходів щодо 

відзначення у місті 203-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка у засобах масової 

інформації. 

Відділ інформаційного забезпечення виконавчого 

комітету міської ради, газета «Наше місто», міське 

радіомовлення. 

 
 

 

Секретар міської ради                          підпис                                            О. Степанишин 

 


