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П Л А Н  
з підготовки та проведення в області заходів, присвячених  

ушануванню пам’яті Івана Франка 
 
 

1. Провести: 
урочисті заходи, присвячені ушануванню пам’яті Івана Франка, за учас-

тю представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовря-
дування, народних депутатів України, громадськості, діячів науки та культури  

Управління культури, національностей, релігій та ту-
ризму, інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації, райдержадміні-
страції, виконавчі комітети міських (міст обласного знаг-
чення) рад 

Серпень 2016 року 

у навчальних та закладах культури науково-практичні конференції, засі-
дання “круглого столу”, літературні читання, лекції, семінари, тематичні ве-
чори, книжково-ілюстративні виставки, просвітницькі та інші заходи, присвя-
чені діяльності видатного українського письменника, вченого та громадського 
діяча Івана Франка, за участю дітей, молоді, науковців, письменників, пред-
ставників громадськості 

Департамент освіти і науки, управління культури, на-
ціональностей, релігій та туризму облдержадміністра-
ції, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад  

Протягом 2016 року 

у навчальних закладах конкурси учнівських рефератів, творчих робіт, 
засідання літературних студій, випуск літературних альманахів та інші заходи, 
спрямовані на популяризацію літературної, публіцистичної та наукової спад-
щини  Івана Франка, його вагомого внеску у становлення української нації 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад 

Протягом 2016 року 
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2. Забезпечити: 

покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків, установлених на 
честь видатного українця 

Управління культури, національностей, релігій та ту-
ризму, інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації, райдержадміні-
страції, виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад 

Серпень 2016 

в музеях області відкриття нових та оновлення існуючих тематичних 
музейних експозицій, присвячених діяльності та творчості Івана Франка 

Управління культури, національностей, релігій та ту-
ризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад  

Протягом 2016 року 

покази хронікально-документальних кінофільмів, які висвітлюють діяль-
ність Івана Франка 

Обласна фірма “Кіновідеопрокат” 

Протягом 2016 року 

у Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному те-
атрі ім. М. Старицького показ вистав, присвячених життю та творчості Івана 
Франка 

Обласний академічний музично-драматичний театр 
ім. М. Старицького 

Протягом 2016 року 

трансляцію тематичних інформаційно-пізнавальних передач, соціальної 
реклами, присвячених ушануванню пам’яті Івана Франка. 

Філія НТКУ “Хмельницька регіональна дирекція 
“Поділля-центр” 

Протягом 2016 року 

висвітлення у засобах масової інформації заходів з нагоди відзначення 
пам’ятних дат Івана Франка 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, філія НТКУ “Хмельницька регіональна 
дирекція “Поділля-центр”, редакція газети “Поділь-
ські вісті”  

Протягом 2016 року 
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у місцях проведення масових заходів, присвячених ушануванню пам’яті 
Івана Франка, охорону громадського порядку, дотримання правил дорожнього 
руху та запобігання можливим провокаціям 

Головне управління Національної поліції в області, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад 

Серпень 2016 року 

3. Сприяти ініціативам громадських організацій та благодійних фондів 
щодо ушанування пам’яті та популяризації творчості Івана Франка. 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю облдержадміністрації 

Протягом 2016 року 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 
 


