
                                                                                  
                                                           УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                               Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 
Від 06.03.2015 р.                               м. Бурштин                                                  № 44 

 

 

Про відзначення 201 річниці 

з дня народження Т.Г. Шевченка 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою 

відзначення на належному рівні 201-ї річниці від дня народження геніального поета, 

видатного письменника, художника та громадського діяча Т.Г.Шевченка, увічнення його 

творчої спадщини: 

 

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення в місті 201 

річниці від дня народження Т.Г. Шевченка (додається). 

 

2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення в місті 201 річниці від дня 

народження Т.Г. Шевченка (додається). 

 

3. Відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків міської ради  виділити 500 грн. на 

придбання  корзини квітів для покладання до пам’ятника Тарасу Шевченку.  

 

4. Організаційному відділу (О. Кравчишин) забезпечити висвітлення інформації щодо 

проведених заходів на офіційному сайті міської ради та в газеті «Бурштинський 

вісник». 

 

5. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на головного 

відповідального виконавця – відділ культури, туризму та зовнішніх зв’язків міської 

ради (Ю. Степась). 

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови М. 

Козар. 

 

 

Міський голова                                                П. Курляк 

                                                          

 

 



                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                     розпорядження міського голови 

                                                              № 44 від 06.03.2015 

 

 

 

Склад  

організаційного комітету з підготовки та відзначення в місті  

201 річниці від дня народження Т.Г. Шевченка 

 

 

Курляк П.І. – міський голова, голова оргкомітету. 

Козар М.С. –  заступник міського голови, заступник голови оргкомітету. 

Кравчишин О.Я. – начальник організаційного відділу Бурштинської міської ради, секретар 

оргкомітету. 

 

Члени організаційного комітету: 

Соронович К.М. – секретар Бурштинської міської ради. 

Степась Ю.С. – начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків Бурштинської 

міської ради. 

Тутка М.О. - начальник відділу освіти та науки Бурштинської міської ради. 

Петровська О.І. – начальник фінансового відділу Бурштинської міської ради. 

Олексин Г.М. – начальник відділу молоді і спорту Бурштинської міської ради. 

Шевчук Руслана Іллясівна  - директор ПК «Прометей» (за згодою). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                      розпорядження міського голови 

                                                           № 44 від 06.03.2015 

 

 

План заходів з нагоди відзначення в місті  

201 річниці від дня народження Т.Г. Шевченка 

 

1. Організувати проведення в ПК «Прометей» вечора пам’яті, присвяченого 201  річниці від 

дня народження Т.Г.Шевченка «Кобзарю, знов до тебе я приходжу». 

                                                                        ПК «Прометей»  

         9 березня 2015 року 

 

2. Організувати покладання  квітів до пам’ятника Т.Шевченка з нагоди 201- річниці від дня 

народження. 

                                                                                      Відділ культури, туризму і  

                                                                                               зовнішніх зв’язків міської ради 

9 березня 2015 року 

 

3. Провести в народному домі с. Вигівка тематичний вечір «Нам треба твого голосу, 

Тарасе». 

                                                                                       Відділ культури, туризму і  

зовнішніх зв’язків міської ради 

                                                                              9 березня 2015 року 

 

4. Провести в будинку культури ім. Т. Шевченка святковий концерт «Уклін тобі, Тарасе», 

присвячений 201  річниці від дня народження Т.Г.Шевченка. 

 

                                                                                       Відділ культури, туризму і  

                                                                                               зовнішніх зв’язків міської ради 

15 березня 2015 року 

 

5. Організувати в бібліотечних установах міста книжкові виставки «Ми чуємо тебе, 

Кобзарю, крізь століття», бібліотечні уроки присвячені життю і діяльності Тараса 

Шевченка.  

                                                                                      Відділ культури, туризму і  

                                                                                               зовнішніх зв’язків міської ради 

9-15 березня 2015 року 

 

6. У навчальних закладах міста провести: 

- Конкурс читців поезій Т. Шевченка «Нескорена муза». 

- Конкурс проектів «Мандрівка стежками талантів Т.Г.Шевченка». 

- Випуск шкільної газети до дня народження Кобзаря. 

- Перегляд документальних фільмів «Експедиція» та «Кобзар. Історія однієї книги». 

- Години спілкування на тему: Згадаємо старі пророчі Шевченкові слова. 

- Вікторини «Чи знаємо ми твори Т.Г.Шевченка» 

- Дитячі ранки «Т.Г. Шевченко-Великий Кобзар України» 

- Вечори, приурочені пам’яті Т.Г.Шевченка. 

                                                                                    

Відділ освіти і науки міської ради 

                                                              впродовж 2015 року 

  


