
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_18 лютого 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____48/2021-р_____ 

 

 

Про відзначення 150-річчя від дня 

народження Лесі Українки  

 

 

З метою вшанування пам’яті видатної української письменниці, 

громадської діячки Лесі Українки та популяризації її творчості, на виконання 

Указу Президента України від 29 січня 2021 року № 32/2021 «Про відзначення 

150-річчя від дня народження Лесі Українки», керуючись статтею 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів із відзначення 150-річчя від дня народження 

Лесі Українки (додається). 

 

2. Виконавцям забезпечити реалізацію заходів, затверджених цим 

розпорядженням, з урахуванням проведення протиепідемічних заходів, 

пов’язаних із запобіганням поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

 

Міський голова                                підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

18 лютого 2021 року № 48/2021-р 

 

 

План заходів  

із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки 

 

1. Організувати та провести в закладах загальної середньої освіти 

Старокостянтинівської міської територіальної громади тематичних заходів, 

присвячених творчій та культурно-громадській діяльності Лесі Українки:  

літературні години «Горить моє серце, палає», конкурси читців «Мій любий 

краю», юних поетів «Проба пера», мистецькі конкурси «З Україною в серці», 

«Краща ілюстрація до творів Лесі Українки», презентації «Леся Українка – 

людина, народжена Україною», конкурсу – вікторини «Лесин віночок», 

літературне свято «Нехай мої струни лунають», засідання «круглого столу»  

«Чи знаємо ми Лесю Українку?», виставки учнівських малюнків «Я маю в серці 

те, що не вмирає». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

18-25 лютого 2021 року. 

 

2. Організувати та провести в закладах дошкільної освіти 

Старокостянтинівської міської територіальної громади читання художніх 

творів: «Літо краснеє минуло», «Мамо, іде вже зима», «На зеленому горбочку», 

«Леся Українка», «Біда навчить», «Плине білий човник», дидактичні ігри: 

«Відгадай назву твору за уривком», «Я почну, а ви продовжте», «Відтворити 

рядки поезії Лесі Українки», «Вірші мають колір»; виставку  спільних малюнків 

батьків з дітьми за художніми творами Лесі Українки.   

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

18-25 лютого 2021 року. 

 

3. Організувати книжкові виставки, онлайн – презентації, ювілейні полиці 

«Я в серці маю те, що не вмирає…», літературні читання творів Лесі Українки 

«Лесине слово живе у віках» у бібліотечних закладах Старокостянтинівської 

міської територіальної громади.  

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

18-25 лютого 2021 року.  

 

4. Забезпечити участь бібліотечних установ Старокостянтинівської міської 

територіальної громади в обласному поетичному відеострімі «Лунає слово Лесі 

Українки». 

Управління культурної політики і ресурсів
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виконавчого комітету міської ради; 

18-25 лютого 2021 року.  

 

5. Забезпечити проведення літературно - музичних годин «Зорій довіку 

поміж нас», онлайн - огляду літературного читання «Ні, я жива! Я буду вічно 

жити! Я в серці маю те, що не вмирає..», годин поезії «Твого слова співучого 

сила», голосних театралізованих читань «Леся Українка дітям» у клубних 

закладах Старокостянтинівської міської територіальної громади. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

18-25 лютого 2021 року.  

 

6. Організувати проведення літературно-музичної композиції «Леся 

Українка – поетична квітка України» в центрі культури ім. В. Ножки. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

25 лютого 2021 року.  

 

7. Забезпечити широке висвітлення організації та проведення заходів, 

присвячених 150-річчю від дня народження Лесі Українки в засобах масової 

інформації. 

Відділ інформаційного забезпечення, 

відділ з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради, міське 

радіомовлення; 

20-25 лютого 2021 року.  

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради                підпис         Наталія ШАБЕЛЬНИК 
 

 

 

 


