
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
17.01.2014                           Ужгород                                  № 17 
 
 
Про підготовку та відзначення 200-річчя  
від дня народження Т.Г. Шевченка 
 
 
 
        Відповідно до п.20, ч.4, ст.42 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Указу Президента України від 11 квітня 2012 року 
№257/2012 «Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня 
народження Тараса Шевченка», з метою відзначення 200-річчя від дня 
народження видатного поета, письменника, художника Т.Г. Шевченка: 
 

 1. Затвердити план заходів щодо відзначення 200-річчя від дня народження 
Т.Г.Шевченка згідно з додатком. 
        2. Фінансовому управлінню (Харевич П.І.) забезпечити фінансування 
заходів в межах коштів, передбачених бюджетом міста. 
        3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  заступника 
міського голови Фленька В.Ю. 
 
 
 
Міський голова                                                                                  В. Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               Додаток  
до розпорядження міського голови 
від  17.01.2014  № 17  

 
План заходів 

з  підготовки та відзначення 200-річчя  
від дня народження Т.Г. Шевченка 

 
1. Провести за участі громадськості покладання квітів до пам’ятника  

Т.Г. Шевченка. 
                Відділ внутрішньої політики, організаційної  
                                                              роботи  та зв’язків з  громадськістю, 
                                                              управління у справах культури, спорту, 
                                                              сім’ї та молоді 
                                                              9 березня 2014 року 

2.Провести у закладах культури міста святкові концерти, літературно-
музичні вечори, книжкові виставки, огляди літератури, експозиції, інші 
культурно-просвітницькі заходи, присвячені Шевченківським дням.  

                                                              Управління у справах культури, спорту,  
                                                               сім’ї  та молоді                                                         
                 протягом року 

3. Провести у навчально-виховних закладах міста урок Кобзаря, виховні 
години, засідання за круглим столом, літературні вечори, конференції, лекції, 
присвячені пам’ятним датам Великого Кобзаря. 
        Управління освіти 
                                                               протягом року  

4.Систематично висвітлювати у засобах масової інформації заходи із 
підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка. 
                Відділ внутрішньої політики, організаційної  
                                                              роботи  та зв’язків з  громадськістю,  
                                                              редакція газети «Ужгород»                                      
       протягом року  

5.Сприяти оновленню та модернізації навчально-методичної бази кабінетів 
української мови та літератури шляхом розповсюдження добірок наукових 
статей, фотографій тощо, присвячених творчості Т.Г. Шевченка, у тому числі 
на електронних носіях. 
                                                               Управління освіти  
                                                                постійно 

 6.Здійснити благоустрій та впорядкування об’єктів, пов’язаних з ім’ям Т.Г. 
Шевченка. 
                                                                 Департамент міського господарства 
                                       До 09 березня 2014 року 
 
                                                                  
Заступник міського голови        Ю. Беляков 
 


