
 
Конотопська міська рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 

 

від  04.03.2020  № 60-ОД 
м.Конотоп 

 

 Про відзначення в місті Конотопі 

 206-ої річниці з Дня народження  

 Т.Г.Шевченка   
      

 

Відповідно до п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» з  метою  відзначення  в  місті  206-ої  річниці  від 

Дня народження Пророка Української Нації Тараса Григоровича Шевченка: 

 1.Затвердити  заходи щодо відзначення в місті 206-ої річниці від Дня 

народження Тараса Григоровича Шевченка (додаток 1). 

 2.Затвердити робочий план урочистого мітингу біля пам’ятника 

Т.Г.Шевченку (додаток 2). 

 3.Про хід виконання даного розпорядження проінформувати міського 

голову  до 20.03.2020 та 24.12.2020. 

4.Залучити  до роботи у вихідний день 09.03.2020 з метою організації 

відзначення в місті 206-ої річниці від Дня народження Т.Г.Шевченка: 

Зимовець Оксану Валентинівну, завідувача сектору контролю міської 

ради; 

Самсоненко Світлану Анатоліївну, заступника начальника відділу 

ВДРВ, тимчасово виконуючому обов’язки голови;   

Шинкаренко Олену Володимирівну, начальника відділу культури і 

туризму міської ради; 

Зеленського  Юрія Олександровича, завідувача сектору з питань 

внутрішньої політики; 

Шерудило Тетяна Анатоліївна, головного спеціаліста відділу культури 

і туризму міської ради. 

5.Надати Зимовець О.В., Самсоненко С.А., Шинкаренко О.В., 

Зеленському Ю.О., Шерудило Т.А. день відпочинку в інший сприятливий для 

них час у зв’язку з відпрацюванням робочого часу у вихідний день 

09.03.2020. 



Підстава: стаття 73 Кодексу Законів про працю України, згода  

Зимовець О.В., Самсоненко С.А., Шинкаренко О.В., Зеленського Ю.О., 

Шерудило Т.А. 

         6. Контроль   за  виконанням   цього   розпорядження   покласти   на  

тимчасово виконуючу обов’язки заступника міського голови Самсоненко 

С.А. 

 

 

Міський голова                                                                 Артем СЕМЕНІХІН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Людмила Гаценко  

Олена Шинкаренко 



                                                                                      Додаток 1 

                                                                                      до розпорядження 

                                                                                      міського голови 

                                                                                         від 04.03.2020№60-ОД 

Заходи 

щодо відзначення в місті 206-ої річниці 

від Дня народження Тараса Григоровича Шевченка 

 

   1.Забезпечити проведення урочистостей та покладання квітів до пам’ятника 

Т.Г.Шевченку. 

   9 березня 2020 року 

 Відділ культури і туризму 

Конотопської  міської ради, сектор                   

міської ради з питань внутрішньої                           

політики, відділ освіти 

Конотопської міської ради.                            

 

   2.Забезпечити проведення в закладах освіти лекцій, бесід, вечорів 

ушанування, літературно-мистецьких вечорів, інших тематичних 

просвітницьких заходів, присвячених життю та творчості Т.Г.Шевченка. 

                                       Відділ освіти Конотопської міської 

ради. 

      березень 2020 року       

                                      

   3. Забезпечити проведення в закладах, установах культури літературно-

мистецьких вечорів, лекцій, бесід, семінарів, книжкових виставок, 

присвячених життю та творчості Т.Г.Шевченка. 

 Відділ культури і туризму 

Конотопської міської  ради. 

             березень 2020 року 

  

   4.Забезпечити участь учнівської молоді у Всеукраїнських, Міжнародних 

мовно-літературних конкурсах, присвячених життю та творчості 

Т.Г.Шевченка. 

       Відділ освіти Конотопської міської 

ради. 

      до 24.12.2020 року 

 

   5.Забезпечити впорядкування та утримання в належному стані пам’ятників 

Т.Г.Шевченку, пам’ятних місць, пов’язаних з його життям та творчістю; 

покладання квітів. 

 Управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської 

ради, відділ культури та туризму 

Конотопської міської ради, відділ 

освіти Конотопської міської ради 



 до 20.12.2020 року 

  

   6.Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів щодо 

відзначення  в місті 206-ої річниці від Дня народження Т.Г.Шевченка. 

 Сектор   міської    ради    з    питань          

внутрішньої  політики.  

 до 13 березня 2020 року 

 

 

Керуючий справами виконкому             Любов ДУБОВИК            

  

  

Заступник начальника відділу освіти 

Конотопської міської ради        

Людмила ГАЦЕНКО 

  

           

Начальник  відділу культури і туризму 

Конотопської міської ради          

Олена ШИНКАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Додаток 2 

                                                                              до розпорядження 

                                                                              міського голови 

                                                                              від 04.03.2020 № 60-ОД 

Робочий план 

щодо відзначення в місті  206-ої річниці 

                                   від Дня народження Т.Г.Шевченка 

                                                                                  Дата: 9 березня 2020 року 

                                                                                  Час: 10.00 

№ 

з/п 

                 Зміст заходу Дата Відповідальний 

1. 

 

Запрошення   на   урочистий   мітинг  

представників виконавчого комітету 

міської ради, депутатів міської ради, 

представників міських осередків 

політичних партій та громадських 

організацій 

до 

06.03.2020 

Яременко Н.А., 

Зеленський Ю.О. 

2. Забезпечення знаменної групи 09.03.2020 Мусієнко С.В. 

3. Забезпечення Державного Прапора 

України 

  

09.03.2020 

Зеленський Ю.О. 

4. Підготовка сценарію заходу. 

Підготовка номерів художньої 

самодіяльності 

09.03.2020 Шинкаренко О.В. 

 

5. Забезпечення живлення для підключення 

апаратури 

  

09.03.2020 

Павлюченко Г.П. 

6. Забезпечення перекриття руху 

транспорту по пр.Миру та правопорядку 

під час проведення урочистостей біля  

пам’ятника Т.Г.Шевченку 

09.03.2020 Мусієнко С.В., 

Павлюченко Г.П. 

7. Забезпечення прибирання території біля 

пам’ятника Т.Г.Шевченку 

09.03.2020 Павлюченко Г.П. 

8. Забезпечення звукової апаратури  09.03.2020 Шинкаренко О.В. 

9. Забезпечення транспорту для 

перевезення звукової апаратури 

09.03.2020 Гапєєва Л.А. 

Хоменко Г.В  

(за згодою) 

10. Забезпечити медичний супровід під час 

проведення урочистостей біля 

пам’ятника Т.Г.Шевченку 

09.03.2020 Шульга Ж.О. 

11. Забезпечення квітковою продукцією 09.03.2020 Яременко Н.А. 

Керуючий справами виконкому         Любов ДУБОВИК            

  

Заступник начальника відділу освіти 

Конотопської міської ради        

Людмила ГАЦЕНКО 

  

Начальник  відділу культури і туризму 

Конотопської міської ради  

Олена ШИНКАРЕНКО 

 


