
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 07.10. 2022 року  №  210
смт. Більшівці

Про організацію та відзначення
на території селищної  ради 80-ї річниці
створення Української повстанської армії

Заслухавши інформацію начальника відділу освіти, культури, туризму молоді та
спорту Крупи Л.Ф. про відзначення на території селищної ради 80-ї річниці
створення Української повстанської армії, керуючись ст. 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконком селищної ради вирішив:

1.Затвердити план заходів з нагоди святкування 80-ї річниці створення
Української повстанської армії , яке  відбудеться 14 жовтня 2022 року (додаток 1).

2.Начальнику відділу освіти, культури, туризму молоді та спорту, директорам
навчальних закладів, керівникам закладів культури Більшівцівської територіальної
громади забезпечити підготовку та проведення заходів, що передбачені цим
планом.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного
голови  Бойчук  М.Г.

Селищний голова                                        Василь САНОЦЬКИЙ

https://bilshivcivskagromada.if.gov.ua/viddil-osvity-kultury-molodi-ta-sportu/
https://bilshivcivskagromada.if.gov.ua/viddil-osvity-kultury-molodi-ta-sportu/


Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 07.10.2022р№210

ЗАХОДИ
з нагоди відзначення на території селищної ради 80-ї річниці

створення Української повстанської армії

1. Презинтація книжкової виставки
«Мужні герої України».

Бібліотеки Жовтень 2022

2. Конкурс- виставка  дитячих
малюнків
«Найдорожче. Мир у дитячих
долонях»

Заклади загальної
середньої освіти

14-21 жовтня

3. Патріотичний флешмоб «Наша
воля, наша слава не вмре, не
загине».

Заклади загальної
середньої освіти

14 жовтня

4. Виховна година «Люби, шануй
та захищай».

Заклади загальної
середньої освіти

10-14 жовтня

5. Конкурс патріотичної пісні Заклади загальної
середньої освіти

10-14 жовтня

6. Покладання квітів до
символічних могил та
пам’ятників.

Населені пункти
Більшівцівської
ТГ

14 жовтня

7. Богослужіння (панахида),
патріотичне віче «Зродились ми
великої години».

смт. Більшівці 14 жовтня

8. Фестиваль патріотичної пісні ім.
Софії Галечко ( Народний
аматорський вокальний ансамбль
«Ярославна»,  Камерний хор
«Нова хвиля», Тетяна Савка
(клуб с. Загір’я) ).

Вокальні
колективи
( Народний
аматорський
вокальний
ансамбль
«Ярославна»,
Камерний хор
«Нова хвиля»,
Тетяна Савка
(клуб с. Загір’я) ).

Жовтень 2022

9.
Організація благодійного
майстер класу з розпису сумок
«Україна понад усе»

Відділ освіти,
культури, туризму
молоді та спорту,
Народний дім
смт.Більшівці,
Більшівцівська
ДШМ

14 жовтня



10 Документальний фільм
присвячений 620-річчю
Більшівців

смт. Більшівці 14 жовтня

Керуючий  справами  (секретар)
виконавчого комітету О.Костів


