
 
 
 
 

УКРАЇНА 
ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
Коломийського району Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
від 09 липня 2019 року                                                                                        №163 
 
Про підготовку відзначення  
28-річниці Дня Незалежності 

 
 

Заслухавши та обговоривши пропозиції, в.о. начальника відділу 
культури і туризму виконавчого апарату Печеніжинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади Світлани Якубенко про святкування Дня 
Незалежності України, 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 заходи щодо відзначення 28 – річниці Дня Незалежності 

України, що додаються. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Світлану 

Якубеннко в.о. начальника відділу культури і туризму виконавчого апарату 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади. 

 
 
 

В.о. Печеніжинського селищного голови ОТГ                              М.Стефанюк 

 
 



Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
Печеніжинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади 
від 09.07.2019 №163 

 
Заходи 

щодо відзначення 28 – річниці Дня Незалежності України на території 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади 

 
23 серпня (День прапора) 

0900 – офіційна церемонія урочистого підняття Державного прапора 
України, біля адмінбудинку селищної ради. 

Урочисте вручення паспортів громадянина України юнакам і дівчатам 
громади 

1000 – традиційний велопробіг до Дня прапора. 
1130 – шашковий дитячий турнір. 
1600 – перегляд кінофільму «Кіборги» під відкритим небом, заклади 

культури ОТГ. 
24 серпня (День незалежності України) 

800 – божественна літургія та молебень за Україну виставка декоративно-
прикладного мистецтва, майстер класи Публічна бібліотека ім.В.Грабовецького 

- виставка фотоконкурсу «Люблю Україну»; 
- патріотичний квест «Люблю Україну» бібліотеки відділу культури і 

туризму; 
- вікторини «Чи знаю я українську мову», «28 років незалежності» 

публічна бібліотека ім. В. Грабовецького; 
- конкурс малюнків на асфальті «Літо. Батьківщина. Діти» 
1500 – святково-патріотичний концерт «Заспіваймо пісню за Україну» по 

всіх закладах культури громади. 
- акція коло у вишиванках; 
- вшанування пам’яті новітніх Героїв України заклади культури. 

Впродовж святкових днів: 
- вікторини, тематичні години, конкурси тощо у бібліотечних установах 

громади; 
- мистецькі, книжкові, літературні, рекламно-інформаційні акції; 
- конкурсно-розважальна ігрова програма для родин Публічна бібліотека 

ім. В.Грабовецького. 
 
 
 
В.о. начальника відділу культури  
і туризму виконавчого апарату  
Печеніжинської селищної ради  
об’єднаної територіальної громади                                       Світлана Якубенко 
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