
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про відзначення в районі 150-річчя 

від дня народження Лесі Українки 

 

          На виконання Указу Президента України від 29 січня 2021 року № 

32/2021 ,,Про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки”, 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 лютого 2021 № 

107/01.02-01 «Про відзначення в області 150-річчя від дня народження Лесі 

Українки», з метою вшанування пам’яті видатної української письменниці, 

поетеси, громадської діячки Лесі Українки:  

 

        1. Відділу освіти районної державної адміністрації провести виховні 

години, лекції, тематичні конференції, поетичні заходи в навчальних закладах 

району, присвячені дню народженню поетеси Лесі Українки.  

         2. Відділу культури та зв’язків з громадськістю районної державної 

адміністрації забезпечити показ художніх та документальних фільмів, 

оформити тематичні експозиції, організувати виставки літератури, інші 

культурно-мистецькі заходи в закладах культури району і з нагоди 150-річчя 

від дня народження Лесі Українки.  

          3. Відділу культури та зв’язків з громадськістю районної державної 

адміністрації, сектору у справах молоді та спорту районної державної 

адміністрації сприяти ініціативам громадськості з реалізації заходів з 

вшанування пам’яті та популяризації творчості письменниці Лесі Українки.  

        4. Відділу культури та зв’язків з громадськістю районної державної 

адміністрації забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів з 

нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки.  

       5. Виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування організувати 

проведення культурно-просвітницьких, літературних заходів, присвячених 

життю і творчості видатної української письменниці, поетеси Лесі Українки.  
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         6. Виконавцям цього розпорядження про проведену роботу інформувати 

відділ культури та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації  

до 20 лютого 2021 року.  

        7. Відділу культури та зв’язків з громадськістю районної державної 

адміністрації забезпечити узагальнення поданих матеріалів та про стан 

виконання розпорядження інформувати районну державну адміністрацію до 23 

лютого 2021 року.  

         8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

 

Голова адміністрації                                                       Володимир ШИПІТКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Іван Заболотний 

 

   Галина Чайківська 

 

   Володимир Коцюк 

 

   Володимир Мельник 

 

   Вікторія Байрак 


