
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ  

Від 2 березня 2021 року           м. Стрий № 42

Про відзначення 207-ої річниці
від дня народження Т.Г.Шевченка

Керуючись п.20 ч.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
 Україні», з метою вшанування пам'яті видатного українського поета, прозаїка, 
мислителя, живописця, графіка, етнографа, громадського діяча Тараса 
Григоровича  Шевченка, популяризації спадщини Великого Кобзаря:

1.  Створити організаційний комітет з відзначення 207-ої річниці від дня 
народження Т.Г.Шевченка, згідно з додатком 1.

2. Затвердити План заходів з підготовки та відзначення 207-ої річниці від 
дня народження Т.Г.Шевченка, згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Христину Грех.

Міський голова                                                                    Олег Канівець



Додаток 1
до розпорядження міського 

голови від 02.03.2021р. № 42

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
з підготовки та відзначення 

    207-ої річниці від дня народження Т.Г.Шевченка

Х.Грех — заступник міського голови, голова оргкомітету
Б.Бойко — начальник Управління культури, молоді та спорту, 

заступник голови оргкомітету
Н.Катерняк — начальник відділу з питань культури, національностей та релігій, 

      секретар оргкомітету

Члени оргкомітету:

Л.Курилишин — заступник начальника Управління культури, молоді та спорту
О.Матвіїв — начальник Управління освіти
І.Пастущин — начальник Управління житлово-комунального господарства
М.Стадник — начальник відділу внутрішньої та інформаційної політики
Я.Михайлюк — голова Стрийського Братства шанувальників Т.Г.Шевченка
В.Романюк — голова Стрийської організації Національної Спілки письменників 

України
З.Ханас — голова Стрийської організації “Союз Українок”
Г.Данильців — директор КП “Стрийське міське радіомовлення “Голос Стрия”
Р.Турчин — редактор часопису “Гомін волі. Стрий”

Керуюча справами виконкому Оксана Затварницька

Додаток 2



до розпорядження міського 
голови від 02.03.2021р.  № 42

ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки та відзначення 

207-ої річниці від дня народження Т.Г.Шевченка

1. Провести у Стрийському міському Будинку культури урочистий вечір з 
нагоди відзначення дня народження Т.Г.Шевченка

Управління культури,
молоді та спорту
Термін: 5 березеня 2021 року

(поч. о 16.00 год.)
 2.  Здійснити урочисте покладання квітів до пам'ятника Будителям на Майдані 

Незалежності та до пам'ятника Т.Шевченка у одноіменному парку.
Управління культури,
молоді та спорту
Термін: 9 березеня 2021 року

(12.00 год.)
 3.  Здійснити покладання квітів до пам'ятника Т.Шевченка у старостинських 

округах.
Старости сіл
Термін: 9 березеня 2021 року

 4. Організувати проведення панахиди біля 1-го пам'ятника Т.Шевченка на 
Стрийщині у с.Завадові.

Управління культури,
молоді та спорту
Термін: 10 березеня 2021 року

 5. Організувати урочистий вечір з нагоди відзначення дня народження 
Т.Г.Шевченка у Народному домі с.Нежухів.

Управління культури,
молоді та спорту
Термін: 10 березеня 2021 року
(поч. о 16.00 год.)

  6.  Провести у загальноосвітніх навчальних закладах територіальної громади     
літературні години, уроки пам'яті, конкурси на краще декламування, 
виставки ілюстрацій до творів, книжкові виставки, квести на знання 
творчості і життєпису, флешмоби, перегляд кінофільмів про життя і 
творчість Тараса Шевченка.

Управління освіти
Термін: лютий-березень 

2021 року
 

 7. Організувати у бібліотеках та музеях територіальної громади тематичні 
виставки з метою популяризації спадщини Великого Кобзаря.



Управління культури,
молоді та спорту
Термін: лютий-березень 

2021 року
  8. Упорядкувати пішохідні доріжки у Парку культури та відпочинку ім. 

Т.Г.Шевченка.
Управління житлово-
комунального господарства
Термін: березень 2021 року

  9. Сприяти висвітленню заходів із відзначення 207-ої річниці від дня 
народження Т.Г.Шевченка у засобах масової інформації.

Відділ внутрішньої та 
інформаційної політики

 Термін: березень 2021 року

Керуюча справами виконкому Оксана Затварницька


