
Україна 
Знам`янська  міська  рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від    19    травня 2015 р.                                                           № 67 
 

м. Знам`янка 

 

 

Про відзначення  Дня перепоховання  

Т.Г. Шевченка на Чернечій горі 

  

 

      З метою гідного відзначення Дня перепоховання Т.Г.Шевченка на Чернечій горі,  

керуючись ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 

 

1. Створити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів по відзначенню Дня 

перепоховання Т.Г.Шевченка на Чернечій горі (додаток 1).  

2. Затвердити  міські заходи по відзначенню Дня перепоховання Т.Г.Шевченка на Чернечій 

горі ( додаток 2).  

3. Начальнику Знам’янського МВ УМВС України в Кіровоградській області забезпечити  

громадський порядок під час проведення міських заходів, присвячених  відзначенню у 

місті Дня перепоховання Т.Г.Шевченку. 

4. Міській  газеті «Знам’янські вісті» (головний редактор Н.Коленченко)  забезпечити 

широке висвітлення заходів з відзначення Дня перепоховання Т.Г.Шевченка на Чернечій горі. 

5. Затвердити кошторис витрат для проведення заходів по відзначенню в місті Дня 

перепоховання Т.Г.Шевченка на Чернечій горі (додаток 3). 

6. Заступнику начальника відділу фінансово-господарського забезпечення Буглак Н.В. 

перерахувати кошти за рахунок інших витрат КФК 250404 в розмірі 130,00  (сто 

тридцять грн.)  згідно з наданими рахунками в межах виділених бюджетних  призначень. 

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами 

міськвиконкому Л.Меренкову. 

 

 

Міський голова     І. Крижановський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від 19 травня  2015 року. №67   

 

 

СКЛАД 

організаційного комітету по  відзначенню Дня перепоховання Т.Г.Шевченка на 

Чернечій горі 

 

 

Голова організаційного комітету: 

Крижановський Ігор Борисович  - міський голова 

 

  

Заступник голова організаційного комітету: 

Меренкова Лілія Іванівна                   - керуюча справами міськвиконкому 

 

                                               Секретар організаційного комітету: 

Безребра Надія Сергіївна  - головний спеціаліст відділу культури та 

туризму 

 

Члени організаційного комітету: 

 

Адамович Надія Анатоліївна 

 

Бабаєва Світлана Миколаївна                    

Балан Сергій Миколайович  

 

 

 Головченко Анатолій Володимирович   

 

    

Заруцький Андрій Анатолійович                

 

Загородня Валентина Григорівна    

 

Зайченко Олена Анатоліївна  

 

  

Іваськів Тетяна Анатоліївна   

 

 

Коленченко Надія Іванівна 

Лаптєва Любов Олександрівна       

Попова Наталія Олександрівна 

Філіпенко Сергій Іванович  

 

   

 

- секретар міської ради 

-  начальник відділу культури та туризму 

- завідувач сектору з питань надзвичайних 

ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою 

УМА та ЖКГ 

– старший інспектор з питань мобілізаційної 

роботи відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю   

 

-  заступник міського голови з питань діяльності  

виконавчих органів 

– начальник відділу інформаційної діяльності та      

комунікацій з громадськістю 

-  начальник організаційного відділу 

 

 

-  начальник міського фінансового управління                   

 

 

–  редактор міської газети „Знам`янські вісті 

–  начальник УМА та ЖКГ 

–  начальник міського відділу освіти 

-  селищний голова селищної ради смт Знам’янка 

Друга 

 

  

 

Керуюча справами      Л.Меренкова 
 

 

 

 

  

 

 



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від  19  травня  2015р. №  67 

 

План міських заходів 

по відзначенню   Дня перепоховання Т.Г.Шевченка на Чернечій горі 

 

№ 

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1.  Організувати і провести урочисте покладання квітів до 

пам’ятника Т.Г.Шевченку за участю представників органів 

влади, депутатів міської та селищної рад, громадських 

організацій, політичних партій, творчої інтелігенції, учнів 

навчальних закладів  та громадськості міста, а с аме: 

- Громадська хода ( від приміщення 

виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради до пам’ятника 

Т.Г.Шевченку) ; 

- Мітинг з нагоди вшанування Дня 

перепоховання Т.Г.Шевченка на 

Чернечій горі (сценарій, озвучення, 

ведучі); 

- Покладання квітів до пам’ятника 

Т.Г.Шевченку 

- Поминальна панахида в УПЦ міста 

22.05.2015р. 

 

 

 

 

 

08.30 

 

 

 

08.35 

 

09.00 

 

22.05.2015 

  

 

 

 

 

 

О.Зайченко 

С.Балан 

 

 

С.Бабаєва 

 

О.Зайченко 

 

В.Загородня  

2.  Підготувати лист керівникам про час та місце проведення 

урочистого мітингу 

до 21.05.2015 О.Зайченко 

 
3.   Направити листи керівникам підприємств установ та 

організацій міста 

до 21.05.2015 О.Григор’єва 

4.  Підготувати лист начальнику Знам’янського МВ УМВС щодо 

забезпечення належного громадського порядку, особистої та 

майнової безпеки громадян, безпеки дорожнього руху у місцях 

проведення масових заходів 

21.05.2015 В.Загородня 

5.  Вжити додаткових заходів із забезпечення благоустрою та 

упорядкування пам’ятника Тарасу Григоровичу Шевченку 

та інших об’єктів, установ, пов’язаних з ім’ям 

Т.Г.Шевченка. 

До 

21.05.2015р. 

А. Заруцький 

Н.Попова 

С.Бабаєва 

6.  Вжити заходів щодо інфраструктурного облаштування 

туристичних маршрутів, пов’язаних з ім’ям Т.Г.Шевченка, 

встановлення відповідних дорожніх знаків та покажчиків. 

 А. Заруцький 

С.Бабаєва 

Н.Попова 
7.  Сприяти, в установленому порядку, громадським та 

благодійним організаціям у їх діяльності щодо вшанування 

пам’яті та популяризації творчості Тараса Григоровича 

Шевченка. 

2014-2015 

роки 

В.Загородня 

С.Бабаєва 

 

8.  Провести в бібліотеках міста інформаційно – освітні заходи:  

-  Літературні години: «Геніальний поет», «У 

Шевченківській світлиці», «Тобі, наш Кобзарю, всім 

серцем співаєм»; 

- Літературно-біографічний калейдоскоп «Тарасова доля – 

то правда жива»; 

- Поетичний альбом «Тарас Шевченко – великий син свого 

народу»; 

- Книжково-ілюстративні виставки «Володар дум і 

сподівань народу»; 

- Виставку-експозицію «Тарас Шевченко – художник»; 

- Вікторину «Тарас Шевченко: знайомий і незнайомий»; 

- Літературну годину «Вогненне слово Кобзаря», в 

2015 р  С.Бабаєва 

М.Колісніченко 



супроводі музичного виконання пісень на слова Тараса 

Григоровича Шевченка»; 

- Книжкові виставки: «На струнах Кобзаревої душі», 

«Шевченкове слово в віках не старіє», «Ми чуємо тебе, 

Кобзарю, крізь століття», «Світоч української 

літератури»;  

- Літературно-музичний вечір «Тобі, наш Кобзарю, всім 

серцем співаєм»; 

- Бесіда-вшанування «Шевченко – вічний як народ», та ін.. 
9.  Проводити тематичні екскурсії, лекції бесіди на 

шевченківську тематику в музеї та навчальних закладах 

міста. 

2014-2015 роки С.Бабаєва 

Т.Кулик 

Н.Попова 

10.  Провести відкриті читання поезії Т.Г.Шевченка біля 

пам’ятника  

2015 рік С.Бабаєва, 

Н.Попова 

Л.Кравцова 

І.Коломійченко 
11.  Забезпечити проведення у навчальних закладах заходів, 

спрямованих на популяризацію творчості Т.Шевченка, як 

українського поета, художника, мислителя, серед яких:  

-  виставка стіннівок «Твій образ в серці збережемо»; 

-  турнір ораторів Шевченкового слова; 

- Урок з елементами театралізації «Жінок коханих імена. 

Т.Г. Шевченку присвячується»; 

- Музична вітальня. Шевченкова поезія, покладена на 

музику; 

- Аудіоказка «Тарасові шляхи»; 

- Презентація-захист проектів «Він у кожному серця 

ударі»; 

- Бліц-турнір кмітливих «Ми читаємо і знаємо Шевченка»; 

- Літературно-фольклорне свято «Світова велич Т.Г. 

Шевченка»; 

- Конкурс малюнків до творів Т. Шевченка «Мені 

тринадцятий минало»; 

- Учнівський лекторій «Образ Т. Шевченка в українському 

мистецтві»; 

- Написання творів-роздумів, творів-мініатюр – «Шевченко 

в моєму серці»,  «Шевченкове слово у віках не старіє»; 

- Круглі стіли «Кобзар» -- не просто книга, а енциклопедія 

життя» і «Шевченко та сучасність»; 

Літературно-музичне свято  

- «Слава Шевченка – слава України»; 

- Театралізований урок «Сирітська доля у поезіях 

Т.Шевченка»; 

- Відеолекторій на тему «Літературна спадщина Кобзаря», 

та ін.. 

2014-2015 

роки 

Н.Попова 

  

12.  Забезпечити проведення екскурсії до міського 

краєзнавчого музею з учасниками художньої 

самодіяльності міського Палацу культури та селищного 

будинку культури . 

2014-2015 роки С.Бабаєва 

Л.Кравцова 

І.Коломійченко 

 

 

Керуюча справами      Л.Меренкова 
 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до розпорядження міського голови 

від  19  травня  2015р. №  67 

 

 

Кошторис витрат 

для проведення заходів по відзначенню Дня перепоховання  

Т.Г.Шевченка на Чернечій горі 

 

1. Корзина квітів – 1штх130,00 =130,00 грн 

 

                                    Всього: 130,00 грн. 

 

 

 

Керуюча справами                                                               Л.Меренкова 

 
 


