
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

   РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
01 березня 2019 року         м. Шепетівка   №  53-2019р 

Про заходи з відзначення 205- ї  

річницівід дня народження 

Т.Г.Шевченка 
 

З метою сприянняпопуляризаціїтворчоїспадщини Т.Г. Шевченка, розвитку дитячої та 

юнацькоївиконавськоїмайстерності, 

патріотичноговихованнямолодізасобамитворчоїспадщини Т.Г. Шевченка, відзначення в місті 

205-ї річницівід дня народженняТ.Г.Шевченка та  керуючись  ст. 42 Закону України  « Про 

місцевесамоврядування»:  
 

1. Затвердити план заходів підготовки та відзначення  в місті 205 -ї річниці 

від дня народження Т.Г.Шевченка (додаток 1). 

2. Управлінням та відділам  виконавчого комітету міської ради 

забезпечити підготовку  та  проведення зазначених заходів.  

3. Фінансовому управлінню (Дрищ В.О.) забезпечити фінансування 

святкових заходів за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на 

проведення державних , міських та професійних свят (додаток 2)  

4. Відділу бухгалтерського обліку (Рибачук Г.П.) профінансувати заходи 

щодо відзначення 205-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника  

міського голови Н Стасюк. 

 

 

 

 

Міський голова Полодюк М. І. 

 

 

 

 

 

 



Додаток1 

до розпорядження 

міськогоголови 

01 березня 2019 р. 

 № 53-2019 р. 
 

Склад організаційногокомітету 

з підготовкизаходів 205– ї річницівід дня народження Т.Г. Шевченка 

 

Стасюк НаталіяВасилівна  – заступник міськогоголови, голова оргкомітету. 

 Члени оргкомітету: 

ВінницькаТетянаОлександрівна – директор міського центру  соціальних служб  для дітей,  

  сім’ї та молоді; 

 

Гринь Олександр Михайлович  – начальник управління економічного розвитку  

 виконавчого комітету міської ради; 

 

Герасименко Олег Ігорович  – голова міської ради організації ветеранів  

 України (за згодою); 

 

Донков Володимир Васильович  – начальник відділу містобудування та архітектури  

     виконавчого комітету міської ради; 

 

Дрищ Василь Олексійович   –  начальник фінансового управління виконавчого  

  комітету міської ради;  

 

 Джус Світлана Миколаївна  – начальник відділу культури виконавчого комітету  

    міської ради; 

 

Кішик Людмила Миколаївна  – начальник організаційного відділу виконавчого комітету 

      міської ради; 

 

Мінчук Ірина Василівна   – заступник директора з виховноїроботимедичного 

  училища (за згодою); 

 

НіконоваНаталіяВікторівна – директор обласноголітературно-меморіального музею  

  М.Островського (за згодою); 

 

ТалімончукВікторіяІванівна  – директор міськогобудинку культури; 

 

ЦвіркунПавлоІгорович  – начальник управлінняжитлово-комунального 

    господарства та з  питань регулюванняземельних 

    відносин; 

 

Шкіндюк Василь Іванович   – начальник Шепетівського МВ УМВС України в  

   Хмельницькій області (за згодою); 

 

Шкуль Олег Степанович    – начальник Шепетівського гарнізону (за згодою); 

 
Керуючий справами виконкому                  Рачук В. І. 



Додаток 2 

до розпорядженняміського 

голови 

01 березня 2019 р. № 53-2019 р. 

 

ПЛАН 

міськихзаходів, присвячених 205-ій річницівід 

дня народженняТ.Г.Шевченка 

 

1. Організувати покладання  корзини  до пам’ятника Великого Кобзаря. 

Кішик Л.М. 

                                                                                                                          09.03.2019 р. 

 

2. Провести урочистий захід «Доки б’ютьнашісерця, звучатимемоваШевченка”, присвячений 

205-ій річниці з дня народження українського поета, художника, мислителя Т.Г. Шевченка.  

                                                                                                                           Талімончук В.І. 

                                                                                                                           Джус С.М. 

                                                                                                                           09.03.2019 р. 

                                                                                                                           13.00 

3. Провести у бібліотеках та навчальних закладах міста тематичні інформаційно -            

просвітницькі та літературно-мистецькі заходи, спрямовані на популяризацію та вивчення 

творчої спадщини Т.Г.Шевченка 

                                                                                                                            Джус С.М. 

                                                                                                                            МузикаТ.В. 

                                                                                                                           Березень 2019 р.  

 

 4. Організувати перегляд  кінофільмів за творами  Т.Г.Шевченка, проведення театралізованих 

уроків, літературних екскурсів та читань, вікторин та брейн-рингів. 

 Музика Т.В. 

 Березень 2019р. 

 

5. Організувати  виставку робіт учнів дитячої художньої школи « Кобзарева пісня» на площі  

Т.Г.Шевченка . 

 Джус С.М. 

09.03.2019 р. 

 

6. Організувати та провести конкурси малюнків, оформити фото- та книжкові виставки в 

бібліотеках навчальних закладів. 

 Музика Т.В. 

 Березень 2019р. 

 

7. Провести учнівськуконференцію «От де, люде, наша слава, слава України!», присвячену 

205-ій річницівід дня народженняТ.Г.Шевченка за підсумкамиакції  "100 роківборотьби: 

Українськареволюція 1917 - 1921" 

Музика Т.В. 

                                                                                                                           Талімончук В.І 

                                                                                                                           Никонова Н.В. 

                                                                                                                            12.03.2019р. 



8. Забезпечити анонсування і висвітлення у місцевих засобах масової інформації заходів, 

присвячених 205-ій річниці від дня народження Т.Г.Шевченка.  

  Драпуля  Н.В. 

Березень 2019р. 

 

9. Забезпечити у місцях проведення заходів охорону громадського порядку, дотримання 

вимог   безпеки дорожнього руху, належний медичний  супровід.  

Кішик Л.М. 

 Шкіндюк В.І. 

          Вознюк Т.Д. 

 09.03.2019 р.      

 

  

 

Керуючий справами виконавчогокомітету                                             В. Рачук 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  3 

до розпорядженняміського 

голови 

01 березня 2019 р.  № 53-2019 р.

  

 

 

Кошторис 

витрат  на проведенняміськихзаходів, присвячених 

                                 205 –ійрічницівід дня народженняТ.Г.Шевченка 

 

 

1. Придбання   корзини для покладання до пам’ятника Т.Г.Шевченка(згідно з 

накладною)  – 500 грн. (оргвідділ); 

2. Оплата послуг з розміщення білл-бордів  ( згідно з актом виконаних робіт) – 

      500 грн. (відділ інформаційної діяльності); 

3. Оформлення місця проведення заходу – 1500 грн. 
 

 Всього:  2500  грн. 

 

 

 

    Начальник   відділубухгалтерськогообліку                                                     Г. Рибачук  

 

 


