
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

29.09.2022 р.    Стрий              № 226

Про відзначення Дня захисників і захисниць 
України та 80-ї річниці створення УПА

      Керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», у зв’язку з відзначенням Дня захисників і 
захисниць України та 80-ї річниці створення УПА, з метою привернення уваги 
до національно-визвольної боротьби українців, забезпечення належної 
організації та проведення заходів з відзначення Дня захисників і захисниць 
України та 80-ї річниці створення УПА:

1. Затвердити організаційний комітет з підготовки та відзначення Дня 
захисників і захисниць України та 80-ї річниці створення УПА згідно з 
додатком 1.

2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення Дня захисників і 
захисниць України та 80-ї річниці створення УПА згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти  на заступника 
міського голови  Х.Грех.

 Міський голова                                                                Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 1  

до розпорядження міського голови

                                                                                         від  29.09.2022р. № 226

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ
з підготовки  відзначення Дня захисників і захисниць України 

та 80-ї річниці створення УПА.

ГРЕХ  Христина  Ярославівна - заступник міського голови,  голова оргкомітету;

ПУКАС Ірина Ярославівна - начальник Управління культури, молоді та спорту Стрийської 
міської ради, заступник голови оргкомітету;

КАТЕРНЯК Наталія Богданівна – начальник відділу з питань культури, національностей та 
релігій, секретар оргкомітету.                                                     
                                                    
                                                     Члени  оргкомітету:

ВЕГА Степан Север’янович – командир ДФ Стрийської ТГ «Курінь «Стрий-1» (за згодою);
ГОТЬ Ростислав Леонідович -  керівник Стрийської міської організації КОНГРЕСУ 
УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ (за згодою);
ЗАКУСОВ Микола Борисовис – директор Стрийського краєзнавчого музей «Верховина»;
ЗДИРКО Василь Васильович – командир ДФ Стрийської ТГ «Курінь «Стрий-2» (за згодою);

ЗОЛОТУХА Михайло Михайлович – керівник НСЕМ «Говерла»;
ІЛЬКІВ Ярослав Володимирович – керівник Стрийської Станиці Всеукраїнського братства 
ОУН-УПА імені генерала Романа Шухевича - Тараса Чупринки (за згодою);
КОВАЛЬЧУК Віктор Семенович – майор, офіцер відділення морально-психологічного 
забезпечення в/ч 2847 (за згодою);
КОЦУР Вікторія Володимирівна – голова ГО «Майдан Стрийщини» (за згодою);
КУРИЛИШИН Людмила Миколаївна – заступник начальника Управління культури, молоді 
та спорту;
ЛЕСИШИН Оксана Миколаївна – начальник відділу молодіжної політики;
МАЛЕТИЧ Олеся Василівна – керівник Стрийської об’єднаної спілки дітей політв’язнів 
України (за згодою);
о.Мирон ГРИНИШИН- настоятель Храму Успіння Пресвятої Богородиці, декан Стрийський 
(за згодою);
СТАДНИК Марта Ігорівна – начальник відділу внутрішньої та інформаційної політики 
Стрийської міської ради;
СТАСЕНКО Лідія Леонівна - начальник Управління освіти;
ЦЕЛЮХ Степан  Андрійович - директор дитячої музичної школи ім.Ф.Колесси;
ЦУЦУП Галина Василівна – директор Стрийської МЦБС;
ЮНИК Юрій Степанович – директор дитячої школи мистецтв с.Братківці;
ЮРОВИЧ Борис Ярославович – керівник ВО «Свобода» (за згодою).

Керуюча справами                                                                                     Оксана Затварницька



Додаток 2  

до розпорядження міського голови

                                                                                         від  29.09.2022 р. №  226

ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки та відзначення Дня захисників і захисниць України та 80-ї річниці 

створення УПА.    

1. Провести  урочисті заходи з нагоди Дня захисників і захисниць України та 80-ї річниці 
створення УПА.    
                                                                                                                                                      І.Пукас

                                                                                                            14 жовтня 2022р.

2. Вивісити Державні прапори на установах та вулицях Стрийської  ТГ.
                                                                                              І.Пастущин

старости 
                                                                                                    14 жовтня 2022р.

3. Здійснити покладання квітів до пам’ятників та могил загиблих Героїв.
старости 

                                                                                                    14 жовтня 2022р.

4. Провести у загальноосвітніх навчальних закладах Стрийської ТГ тематичні навчально-
виховні заходи присвячені Дню захисників і захисниць України та 80-ї річниці створення 
УПА.
                                                                                                                                                                            Л.Стасенко

                                                                                                     жовтень 2022р.

5. Організувати  у бібліотеках та музеях Стрийської ТГ тематичні виставки історично-
художньої літератури та публікацій з періодики, архівних документів, фотоматеріалів, 
присвячених Дню захисників і захисниць України та 80-ї річниці створення УПА.

                                                                                                    І.Пукас
                                                                                                    жовтень 2022р.

6. Провести спортивні заходи, присвячені   Дню захисників і захисниць України та 80-ї 
річниці створення УПА.

                                                                                                 І.Пукас
                                                                                                 жовтень 2022р.

7.  Впорядкувати могили героїв на Стрийському кладовищі, кладовищах старостинських 
округів та території, де проводитимуться заходи.

                                                                                             І.Пастущин
старости 

                                                                                              до 14 жовтня 2022р.

8.  Забезпечити  висвітлення  заходів відзначення Дня захисників і захисниць України та 80-ї 
річниці створення УПА в засобах масової інформації.    

                                                                                                   М.Стадник
                                                                                                 жовтень 2022 р.

Керуюча справами                                                                                     Оксана Затварницька


