
 
 
 

 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 квітня 2021 року                                                                                          №87 

 

Про відзначення Дня пам’яті 
та примирення і 76-ї річниці 
перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні 
 

Заслухавши та обговоривши пропозиції, в.о. начальника відділу 

культури і туризму Печеніжинської селищної ради Світлани Якубенко з метою 
належного відзначення Дня пам’яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні, керуючись ст. 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради 

В И Р І Ш И В: 
1. Затвердити програму святкування онлайн-заходів відзначення Дня 

пам’яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні (у разі карантину) згідно з додатком 1. 

2. Затвердити програму заходів до Дня пам’яті та примирення та Дня 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (без карантину) згідно з 
додатком 1. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Світлану 

Якубеннко в.о. начальника відділу культури і туризму Печеніжинської 
селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                                                                 Ігор Довірак 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Печеніжинської селищної ради 

від 13.04.2021 №87 

 

Програма святкування онлайн-заходів до 

Дня пам’яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом  
у Другій світовій війні 

 

4 — 9 травня 2021 року Онлайн Флешмоб # дякуємо за перемогу. 
Давайте усі разом віддамо шану Героям, які ціною власного життя 

боронили та відстоювали нашу країну. Скажемо всі найтепліші слова вдячності 
нашим ветеранам - визволителям! Записуй відео - привітання, викладай його з 
позначкою #дякуюємо за перемогу у соціальних мережах! 

4 — 9 травня 2021 року Еко-акція «Ми пам’ятаємо» 

Висади дерева, кущі або багаторічні квіти на власній присадибній 
ділянці, підвіконнях та балконах, прибудинковій території, дотримуючись 
карантинних обмежень. Розмісти фото висадженої рослини в соціальних 
мережах з позначкою #дякуюємо за перемогу. 

8 — 9 травня 2021 року 

Покладання квітів до пам’ятних місць, відправлення поминальної 
панахиди. 

9 травня 2021 року Хвилина пам’яті «Слава Переможцям». 

О 1000
 вшануй пам’ять тих, хто боронив та захищав Україну у всі часи. 

Зупинись на мить, підійми очі до неба та згадай всіх героїв-визволителів! 
9 травня 2021 року Святковий онлайн концерт «Листи з 45-го» 

4 — 10 травня 2021 року 

Інформаційно пізнавальний екскурс «76 років. Цікаві дані про Перемогу». 

Дізнайся більше цікавих фактів про війну  від Українського 
національного інституту пам’яті в соціальних мережах. 

4 — 10 травня 2021 року Віртуальний аудіо дайджест «Почерк війни» 

Міні - відео з розповідями про листування солдат, які писали з фронту, а 
їм відповідали з тилу їх рідні та близькі. Саме ці листи відображають людську 
щирість та справжні емоції. 

5 — 10 травня 2021 року.  

Виставка дитячих робіт «Пам’ятаємо минуле заради майбутнього» 

Учні Печеніжинської дитячої музичної школи класу образотворчого 
мистецтва презентація онлайн виставки художніх робіт, на якій представлені 
малюнки, що передають важливість пам’яті та вшанування подій Другої 
світової війни. 

Публічна бібліотека імені В.Грабовецького та бібліотеки - філії громади  
виставка пам’яті книг наших сучасників за останнє десятиріччя про події 
Другої світової. Найсучасніші книги про цю війну українських авторів, 
незвичні погляди та жанри. 

 

 



9 травня 2021 року 

Відео - подорож «Вахта Пам’яті» пам’ятними місцями  
Печеніжинської територіальної громади 

Відео робота, яка розповідає про пам’ятні місця Печеніжинської 
громади, а саме про пам’ятники Другої світової війни та події того часу. 
Запрошуємо всіх охочих, долучитись до пам’яті воєнних років та дізнатися 
більше про героїчне минуле  

4 — 9 травня 2021 року 

Онлайн марафон «Очі солдатів молодих із фотографій дивляться старих» 

У кожному домі є ці фото. Дістань їх, згадай імена. І пошепки скажи їм: 
«Вічна пам’ять, вона в наших серцях жива!» Розмісти фото родича — учасника 
Другої світової війни в соціальних мережах з позначкою #дякуємо за перемогу 

4 — 10 травня 2021 року 

Фото, відеорепортажі минулих років «Саме тут живуть Герої» 

Усі ми завжди в день Перемоги разом з ветеранами, бо це наше свято, наше 
життя, наша пошана. Знайди час, щоб згадати та вклонитися ветеранам 
Перемоги. Запрошуємо переглянути сторінки історії! 

5 — 7 травня 2021 року 

Святковий челендж «Вклоняємось Вам, бо пам’ятаємо» 

Пісня, вірш, які йдуть від сердець онуків та правнуків, падають 
краплями добра, здоров’я, поваги в серце ветерана. Привітай їх з Перемогою в 
Другій світовій війні. Записуй відео з привітанням та поширюй в соцмережах з 
позначкою #дякуємо за перемогу 

7 травня Майстер-клас «Квітка пам’яті» 

Червоний мак, приколотий до серця, — символ для всіх: ми пам’ятаємо! 
Приєднайся до виготовлення символу Перемоги! Навчись сам та навчи друга. 
Фото квітки розмісти в соціальних мережах з позначкою #дякуємо за перемогу. 

7 — 9 травня 2021 року 

Онлайн майстер-шеф від повара Коломийської воєнної частини»: 
приготування «солдатської каші» 

Солдатська каша… У кожній її зернині – спогади про воєнну молодість, 
про друзів на полі бою, про надію повернутись скоріше до своїх рідних. 
Солдатську кашу сьогодні ми наповнюємо нашою повагою, пам’яттю та 
любов’ю до всіх, хто приніс Перемогу. 

 

 

В.о. начальника відділу культури 

і туризму Печеніжинської селищної ради                           Світлана Якубенко 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

Печеніжинської селищної ради 

від 13.04.2021 №87 

Програма заходів до Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні 

4 травня – 10 травня 

Виставка-пам’ять «Почитайте про героїв, про відвагу їхню на війні» 

(бібліотеки – філії сіл громади Слобода, Рунгури, Марківка, Молодятин, дитяча 

бібліотека, Сопів, Кийданці, Княждвір); 
Виставка-спомин «Крокує пам’ять дорогами війни» (Публічна 

бібліотека ім. В.Грабовецького, смт. Печеніжин). 
5 — 10 травня 

Виставка дитячих робіт «Пам’ятаємо минуле заради майбутнього» Учні 
Печеніжинської дитячої музичної школи класу образотворчого мистецтва 

презентація виставки художніх робіт, на якій представлені малюнки, що 

передають важливість пам’яті та вшанування подій Другої світової війни. 
5 травня 

Історичний екскурс «Відлетіли літа, помінялись епохи, але пам’ять нетлінна 
про героїв війни» (Публічна бібліотека ім. В. Грабовецького). 

7 травня 

Публічна бібліотека імені В. Грабовецького, бібліотеки - філії: Майстер клас 
«Квітка пам'яті» (виготовлення квітки червоно маку, символу пам’яті). 

8 травня 

10:00 год. – Благодійна акція «Відвідайте ветерана» (клубні заклади 

відділу культури Слобода, Рунгури, Марківка, Молодятин, Печеніжин, Сопів, 
Кийданці, Княждвір). 

17:00 год. – Святкові концерти в закладах культури Слобода, Рунгури, 
Марківка, Молодятин, Сопів, Кийданці, Княждвір). 

18:00 год. – Презентація в закладах культури куточків Слобода, Рунгури, 
Марківка, Молодятин, Печеніжин, Сопів, Кийданці, Княждвір) з висвітленням 

літопису нашого народу у перемозі над нацизмом у Другій світовій війні. 
Печеніжин Вечірпам’яті «Ми завжди будем пам’ятати і вам забути не дамо» 

БК смт. Печеніжин. 
20:00 год. – Флешмоб за участю зразкового танцювального колективу 

«Сузір’я». Танцювальна композиція «В нашом усерці будуть жити вічно». 
20:15 год. Факельний похід під супровід духового оркестру до могили 

невідомого солдата смт. Печеніжин. Покладання гірлянди пам’яті. 
Відправлення поминальної панахиди. 

9 травня 

Виставка фото років війни. «Саме тут живуть герої» бібліотеки – філії 
громади. 
Перегляд фільміввоєнного часу «Діти перемоги» під відкритим небом парк 
Шевченка смт. Печеніжин. 

В.о. начальника відділу культури 

і туризму Печеніжинської селищної ради                           Світлана Якубенко 


