
КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  ________________ 20 __ року     м. Кременець              №  _______________

Про відзначення в районі
150-річчя від дня народження
Соломії Крушельницької

Відповідно до статей 6 і 13 Закону України „Про місцеві державні 
адміністрації”, Указу Президента України від 21 листопада 2021 року 
№ 578/2021 ,,Про відзначення 150-річчя від дня народження Соломії 
Крушельницької”, рішення Тернопільської обласної ради від 10 листопада 2021 
року № 311 ,,Про проголошення 2022 року в Тернопільській області Роком 
Соломії Крушельницької”, на виконання розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 26 січня 2022 року № 40/01.02-01 ,,Про відзначення 
в області 150-річчя від дня народження Соломії Крушельницької”  та з метою 
вшанування пам’яті, популяризації творчості видатної української співачки 
Соломії Крушельницької та з нагоди відзначення 150-річчя від дня її 
народження: 

1. Сектору з гуманітарних питань та забезпечення взаємодії з органами 
місцевого самоврядування районної державної адміністрації сприяти: 

1) участі аматорських колективів та окремих виконавців у V Ювілейному 
відкритому конкурсі вокалістів та хорових колективів імені Соломії 
Крушельницької в Тернопільській обласній філармонії (жовтень, листопад);

 2) в організації у музеях, публічних та шкільних бібліотеках району 
тематичних книжкових, фотовиставок, бібліографічних оглядів літератури, 
вечорів-портретів, проведенні науково-краєзнавчих конференцій з нагоди 150-
річчя від дня народження Соломії Крушельницької (упродовж 2022 року); 
           3) у проведенні в  закладах освіти та культури району тематичних 
виховних, інформаційно-просвітницьких годин, читацьких конференцій та 
інших заходів, присвячених життю і творчості Соломії Крушельницької.
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2. Сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
районної державної адміністрації забезпечити широке висвітлення заходів 
щодо відзначення в районі 150-річчя від дня народження Соломії 
Крушельницької.

3. Сектору з гуманітарних питань та забезпечення взаємодії з органами 
місцевого самоврядування райдержадміністрації про проведену роботу 
інформувати районну державну адміністрацію до 15 грудня 2022 року.

4. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови 
районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

Голова адміністрації              Віталій КУДЛАК

Алла Злочевська

Віталій Грушко

Надія Нікітович

Лариса Антонюк

Василь Білоус

Зоряна Павлюк

Катерина Калітка


