
 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 08 вересня 2020 року                                                                                     №202 

 

Про відзначення у 2020 році  
Дня Захисника України,  
78 річниці створення  
Української повстанської армії 
та Дня Українського козацтва 

 

Відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Указу Президента України «Про день захисника України» від 14.10.2014 
№806/2014, заслухавши інформацію в. о. начальника відділу культури і туризму 
виконавчого комітету Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади С.С. Якубенко та з метою належної підготовки і відзначення на 
території Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади 

Дня захисника України та Дня Українського козацтва, 78 річниці створення 
Української повстанської армії та Дня Українського козацтва виконавчий 

комітет селищної ради та об’єднаної територіальної громади 

в и р і ш и в: 

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення на території 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади Дня 
захисника України, 78 річниці створення Української повстанської армії та Дня 
Українського козацтва. (Додаток 1). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на в. о. начальника відділу 
культури і туризму С.С. Якубенко. 

 

 

 

Печеніжинський селищний голова ОТГ                                         Ігор Довірак 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітет 

Печеніжинської селищної ради 

об’єднаної територіальної громади 

від 08.09.2020 №202 

ПЛАН 

заходів з підготовки та відзначення на території Печеніжинської селищної 
ради об’єднаної територіальної громади Дня захисника України, 78 річниці 

створення Української повстанської армії та Дня Українського козацтва 

№ 

п/п 

Дата та час 
проведення 

Назва заходу Місце проведення 

1 
01.10-

15.10.2020р. 

Тематичні експозиції копій документів, 
мемуарів, художніх, наукових, 

документальних та публіцистичних книг, 
періодики, фотографій, присвячених Дню 

Українського козацтва, Дню захисника 
України, та 78-ти річчю створення УПА 

бібліотеки філії відділу 
культури і туризму 

2 
11.10.2020р. 

14.00 год. Тематичний захід «Славетні герої  УПА» 

Публічна бібліотека 
ім.В.Грабовецького 

3 
12.1020р. 
11.00 год. 

Мистецько-патріотичне  свято  «Нащадки 
козацької слави»  до відзначення свята 
Покрови Пресвятої Богородиці та Дня 

захисника України 

Заклади культури містечка 
Печеніжин спільно з 

ПЛАСТунамиПеченіжинського 
ліцею 

4 
12.10.2020 р. 

13.00 год. 
Патріотична година «За героїв тих, що 
піднялись, захищати нашу Україну». 

Бібліотеки-філії  сіл Слобода, 
Рунгури, Марківка, 

Молодятин, Малий Ключів, 
Сопів, Кийданці, Княждвір 

5 
14.10.2020 р. 

15.00 год. 
Патріотичне  свято «Під покровом твоїм, 

Україна». 
Криївка с. Рунгури 

6 
12.10-

15.102020 р. 
Тематичні викладки літератури у всіх 

бібліотеках відділу культури і туризму. 
Бібліотеки ОТГ 

7 
14.10.2020 р. 

15.00 год. 

Тематичний концерт «Сила нескорених» 
присвячений 78 річниці створення УПА, Дню 

захисника України, Покрови Пресвятої 
Богородиці та Дню Українського козацтва. 

БК с. Сопів 

8 
15.10.2020 р. 

15.30 год. 

Духовна зустріч борців минулого і сьогодення 
за вільну, соборну, незалежну Україну «В 

національній єдності під покровом Пресвятої 
Богородиці». 

Публічна бібліотека 
ім.В.Грабовецького 

9 
15.10.2020 р. 

13.00 год. 
Зустріч із воїном АТО (Андрієм Варчуком)  

«Україна в насодна». 
Публічна бібліотека 
ім.В.Грабовецького 

10 
12.00 

13.10.2020р. 

Святкова-патріотична хода від церкви святого 
Михаїла до меморіального комплексу «Борцям 

за волю України» містечко Печеніжин. 

Заклади культури містечка 
Печеніжин 

 

В.о. начальника відділу культури  

і туризму виконавчого комітету  

Печеніжинської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади                                       Світлана Якубенко 
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