
 
УК РА ЇН А  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про відзначення 125-річчя 

від дня народження Олександра Довженка 

 

На виконання Постанови Верховної Ради України від 18.12.2018  

№ 2654-VIII «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2019 році», 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01.04.2019 № 181 

«Про відзначення 125-річчя від дня народження Олександра Довженка» та з 

метою вшанування українського письменника, кінорежисера, художника 

Олександра Довженка, враховуючи його значний особистий внесок у розвиток 

культури та з нагоди 125-річчя від дня народження з о б о в ’ я з у ю :  

1. Затвердити План заходів з підготовки та відзначення 125-річчя від дня 

народження Олександра Довженка (додається). 

2. Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної  

державної адміністрації передбачити видатки на проведення заходів у межах 

асигнувань, затверджених на проведення централізованих заходів. 

3. Районним державним адміністраціям, у порядку рекомендації: 

виконавчим комітетам міських рад Чернігова, Ніжина, Новгорода-Сіверського, 

Прилук, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад 

забезпечити виконання заходів та їх фінансування за рахунок коштів 

відповідних місцевих бюджетів.  

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.  

 

 

 

В. о. голови                  Н.РОМАНОВА 

 

 

 

 

 

 

 

18 червня 2019 року    м. Чернігів      № 358 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження голови  

обласної державної адміністрації 

18 червня 2019 року № 358 

 

ПЛАН 

заходів з підготовки та відзначення у 2019 році 

125-ої річниці від дня народження Олександра Довженка 

 

 

1. Забезпечити проведення прес-туру для представників засобів масової 

інформації до Сосницького літературно-меморіального музею 

О. П. Довженка. 

 Департамент інформаційної                                                                       

діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації, 

Сосницький літературно-

меморіальний музей О. П. Довженка 

(за згодою)                                                                     

Червень - липень  2019 року 

2. Провести ІІ Молодіжний фестиваль «Капелюх» на базі Сосницького 

літературно-меморіального музею О. П. Довженка. 

 Сосницька об’єднана територіальна 

громада (за згодою), Сосницький 

літературно-меморіальний музей 

О. П. Довженка (за згодою) 

20 липня 2019 року 

3. Видати інформаційно-презентаційну продукцію, присвячену 125-

річчю від дня народження О. Довженка. 

 Департамент культури і туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

Сосницький літературно-

меморіальний музей О. П. Довженка 

(за згодою) 

Червень - вересень 2019 року 

4. Вжити заходів для розміщення на рекламних носіях м. Чернігова та  

області на правах соціальної реклами тематичних білбордів з нагоди 125-ої 

річниці з дня народження О. Довженка. 

 Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю  облдержадміністрації 

Серпень - вересень 2019 року 



5. Організувати відвідування Сосницького літературно-меморіального 

музею О. П. Довженка учнівською та студентською молоддю області. 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації,  

Сосницький літературно- 

меморіальний музей О. П. Довженка 

(за згодою) 

Серпень - листопад 2019 року   

6. Забезпечити приведення до належного експлуатаційного стану 

під’їзних доріг загального користування та вулиць смт Сосниця. 

 

 

Управління капітального будівництва 

облдержадміністрації, 

Сосницька об’єднана територіальна 

громада (за згодою) 

До 01 вересня 2019 року 

7. Здійснити благоустрій території біля могил родичів О. Довженка у смт 

Сосниця та підсвітку біля пам’ятника О.Довженку на території музею. 

 Департамент культури і туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

Сосницький літературно-

меморіальний музей О. П. Довженка 

(за згодою), 

Сосницька об’єднана  територіальна 

громада (за згодою) 

До 01 вересня 2019 року 

8. Організувати та провести: 

8.1. Урочисте покладання квітів до пам’ятника О. Довженка з нагоди 

відзначення 125-річчя від дня народження письменника за участю 

представників органів влади, громадських організацій та політичних партій. 

 Департаменти 

облдержадміністрації: культури і 

туризму, національностей та релігій, 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю, 

Сосницька райдержадміністрація, 

Сосницька районна рада (за згодою), 

Сосницька селищна рада (за згодою) 

10 вересня 2019 року 

8.2. Літературно-мистецьке свято, присвячене 125-річчю від дня 

народження О. Довженка у Сосницькому літературно-меморіальному музеї 

О. П. Довженка. 

 Департамент культури і туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 



Сосницька райдержадміністрація, 

Сосницька районна рада (за згодою), 

Сосницький літературно-

меморіальний музей О. П. Довженка 

(за згодою) 

10 вересня 2019 року 

8.3. Вручення Державної премії України імені Олександра Довженка в 

галузі кінематографії під час проведення літературно-мистецького свята, 

присвяченого 125-річчю від дня народження О. Довженка. 

 Національна спілка 

кінематографістів України  

(за згодою), 

Державне агентство України з 

питань кіно (за згодою), 

Департамент культури і туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

Сосницька райдержадміністрація, 

Сосницький літературно-

меморіальний музей О. П. Довженка 

(за згодою) 

10 вересня 2019 року 

9. Забезпечити дотримання публічного порядку, організацію руху і 

паркування автотранспорту під час проведення урочистостей з нагоди 

відзначення 125-річчя від дня народження Олександра Довженка у 

Сосницькому літературно-меморіальному музеї О.П.Довженка. 

Головне управління національної  

поліції в Чернігівській області (за 

згодою), 

Сосницький  відділ поліції ГУНП в 

Чернігівській області (за згодою) 

10 вересня 2019 року 

10. Забезпечити чергування бригади екстреної медичної допомоги під 

час проведення заходів з відзначення 125-річчя від дня народження 

О. Довженка. 

 Управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

10 вересня 2019 року 

11. Організувати та провести виховні заходи з вивчення та популяризації 

творчого шляху О. Довженка, зокрема передбачивши читацькі конференції за 

творами О. Довженка, засідання за «круглим столом» на теми: 

«Публіцистична діяльність О.  Довженка», «Історична пам’ять у творах 

О. Довженка», тематичні вечори за кіноповістю «Зачарована Десна» у 

загальноосвітніх навчальних закладах та закладах культури. 



 Управління освіти і  науки 

облдержадміністрації, Департамент 

культури і туризму, національностей 

та релігій облдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських рад 

Чернігова, Ніжина, Новгород-

Сіверського, Прилук, сільських, 

селищних, міських рад об’єднаних 

територіальних громад  

(за згодою), райдержадміністрації  

Протягом 2019 року 

12. Оформити інформаційні стенди, огляди літератури «Неосяжний світ 

Олександра Довженка», тематичні виставки «Кінематографічні роботи 

видатного письменника О. Довженка» та розгорнути у закладах освіти і 

культури. 

 Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Департамент культури і туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації,  

Сосницький літературно-

меморіальний музей О. П. Довженка 

(за згодою), Сосницька од’єднана 

територіальна громада (за згодою) 

Вересень - грудень 2019 року 

13. Взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Довженківські читання: Олександр Довженко й українська культура: історія, 

традиція, сучасність» в Глухівському національному педагогічному 

університеті імені Олександра Довженка та Сосницькому літературно-

меморіальному музеї О. П. Довженка.  

 Сосницький літературно-  

меморіальний музей О. П. Довженка 

(за згодою), Глухівський національний 

педагогічний  університет  імені 

Олександра Довженка (за згодою) 

Жовтень  2019 року 

14. Порушити клопотання про відзначення державною нагородою 

України Герой України (посмертно) Олександра  Довженка. 

 Сосницька од’єднана територіальна 

громада (за згодою) 

Протягом 2019 року 

15. Вивчити питання можливості заміни даху, вікон, проведення ремонту 

фундаменту та стін літературної експозиції Сосницького літературно-

меморіального музею О. П. Довженка. 



 

 

Департамент культури і туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

Сосницька райдержадміністрація 

Вересень 2019 року 

16. Забезпечити широке висвітлення заходів з підготовки та відзначення 

в області 125-річчя від дня народження Олександра Довженка у засобах 

масової інформації. 

Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю  

облдержадміністрації 

Протягом 2019 року 

 

 

 

Директор 

Департаменту культури і туризму,  

національностей та релігій 

обласної державної адміністрації                                          О.ЛЕВОЧКО  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


