
 

 

 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 12 травня 2020 року                                                                                         №93 

 

Про організацію та проведення 

заходів до відзначення 

Дня Конституції України 

 

Заслухавши та обговоривши пропозиції, в.о. начальника відділу 

культури і туризму виконавчого комітету Печеніжинської селищної ради 

об’єднаної територіальної громади Світлани Якубенко з метою належного 
відзначення знаменної дати 24-ї річниці Дня Конституції України та 
святкування Дня молоді, забезпечення організованого дозвілля «Святкові 
заходи з нагоди 24-ї річниці Дня Конституції та Дня молоді в Печеніжинській 
громаді провести 28 червня 2020 року, в БК смт.Печеніжин, керуючись ст. 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади 

в и р і ш и в: 
1. Затвердити програму святкування 24-ї річниці Дня Конституції та Дня 

молоді згідно з додатком 1. 

2. Затвердити розрахунок витрат на проведення програми святкування  
24-ї річниці Дня Конституції та Дня молоді згідно з додатку 2. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Світлану 

Якубеннко в.о. начальника відділу культури і туризму виконавчого комітету 

Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади. 
 

 

 

В.о. Печеніжинського селищного голови ОТГ                  Михайло Стефанюк 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Печеніжинської селищної ради 

об’єднаної територіальної громади 

від 12.05.2020 №93 

 

Програма святкування 

24-ї річниці Дня Конституції та Дня молоді 
у селищі Печеніжин 28.06.2020р. 

 

Назва заходу 
Час та місце 
проведення 

Відповідальні особи 

1 2 3 

Святкові богослужіння 
в церквах громади 

9
00

 год. Священнослужителі громади 

Опришківські змаги 11
00

 Бойчук М.В, Горук В.В. 
Урочиста частина з 

нагоди відзначення Дня 
Конституції України та 

Дня молоді 

13
00

 год. – 14
00

 

год., 
С.Якубенко в.о. начальника 

відділу культури і туризму 

Святковий концерт 

14
00

 – 17
00 год., 

БК 
смт.Печеніжин 

Директор БК,  худ.керівник 
БКсмт.Печеніжин, працівники 

Публічної та дитячої бібліотеки., 
Худ.  керівники клубних закладів 

культури відділу культури і 
туризму Печеніжинської ОТГ 

Молодіжне караоке 
(виконання українських 

народних пісень) 
18

00
 

Директор БК 
смт.ПеченіжинЯвдошняк І.В. 

Молодіжна дискотека 

22
00

 год.-02
00

 

год., БК 
смт.Печеніжин 

В.о. відділу культури і туризму 
С. Якубенко 

 

 

 

В.о. начальника відділу культури 

і туризму виконавчого комітету 

Печеніжинської селищної ради 

об’єднаної територіальної громади                                       Світлана Якубенко 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

Печеніжинської селищної ради 

об’єднаної територіальної громади 

від 12.05.2020 №93 

 

РОЗРАХУНОК 

витрат на проведення святкування 

24-річниці Дня Конституції та Дня молоді 
у Печеніжинській об’єднаній територіальній громаді 

28.06.2020р. 

 

Відділ культури і туризму Печеніжинської об’єднаної територіальної громади: 
 

1. Організація концертно-розважальної програми – 7 000,00 грн. 

 

Всього: 7 000,00 грн (сім тисяч грн.) 
 

 

 

В.о. начальника відділу культури  

і туризму виконавчого комітету  

Печеніжинської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади                                       Світлана Якубенко 
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