
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

Н А К А З 
 

02 жовтня  2012 року                м.Здолбунів      № 227 

 

Про  участь  в районних  заходах 

по святкуванню  Дня українського козацтва 

та  70-ої річниці створення УПА   

 

 На  виконання Указу  Президента  України від 14 жовтня 2006 року № 

879/2006 «Про  всебічне  та об’єктивне  висвітлення  діяльності  

українського  визвольного руху та сприяння процесу національного 

примирення», рішення районної ради від 22 лютого 2012 року № 283 «Про 

районну Програму по відзначенню в Здолбунівському районі 70-ї річниці 

створення УПА» та з метою вшанування пам’яті героїв Української 

Повстанської  Армії, національно-патріотичного виховання молоді на 

прикладі героїчних звершень українського народу у боротьбі за 

незалежність, 

наказую: 

 

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення 

районних заходів по святкуванню Дня українського козацтва та 70-ої 

річниці створення УПА,  що додається. 

 

2. Затвердити заходи по святкуванню  Дня українського козацтва та 70-ої 

річниці створення УПА, що додаються. 

 

3. Завідувачу районного методичного кабінету Глущук Н.О забезпечити 

участь у організації та проведенні районних заходів працівників районного 

методичного кабінету. 

 

4. Керівникам навчальних закладів забезпечити проведення заходів з нагоди 

Дня українського козацтва та 70-ої річниці створення УПА у 

підпорядкованих закладах та участь у  районних заходах. 

   

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

начальника відділу освіти Вітень З.В. 

 

 

Начальник  відділу       В.Бондарчук 



 

Затверджено  

наказом відділу освіти 

Здолбунівської районної  

державної адміністрації 

02.10.2012 № 227 

 

 

Склад   

організаційного комітету з підготовки та проведення   районних заходів по  
святкуванню  Дня українського козацтва та 70-ої річниці створення УПА  

 

 

Вітень Зоя Володимирівна    - заступник начальника відділу 

освіти; 

 

Рудько Ірина Миколаївна  - головний спеціаліст відділу 

освіти; 

 

Паламар Наталія Віталіївна        - методист  райметодкабінету;  

 

Грицина Єва Борисівна         - методист  райметодкабінету; 

 

Сірик Вікторія Миколаївна   - методист  райметодкабінету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

наказом відділу освіти 

Здолбунівської районної  

державної адміністрації 

02.10.2012 № 227 

 

ЗАХОДИ  

по святкуванню  Дня українського козацтва та 70-ої річниці створення УПА  
 

(місце проведення: площа біля районного будинку культури) 

 
№ 

п/п п/п 

Зміст заходів Час 

проведення 

Відповідальні 

1 Урочисте відкриття свята, літературно-

музична композиція «За Україну, за її 

волю». 

14.10.2012 

13-00 год 

 

 

Навчальні заклади 

м. Здолбунів 

2. Посвята в соколята.  14.10.2012 

13-00 год 

Здолбунівська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  №1 

3. Виставка з копійованих робіт художника-

графіка Ніла Хасевича. 

14.10.2012 

13-00 год 

 

Здолбунівські 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

№ 1,3,4,5,6, 

Здолбунівська 

гімназія  

4. «Заступниця Покрова» –   виставка 

виробів з природного матеріалу. 

14.10.2012 

13-00 год 

 

Здолбунівські 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

№ 1,3,4,5,6, 

Здолбунівська 

гімназія, ЦТДЮ, 

СЮТ 

5. Історично-документальна виставка 

фотографій, статей присвячених 

висвітленню  історії УПА та історії 

визвольних  змагань української нації.    

14.10.2012 

13-00 год 

Мізоцький НВК, 

Гільчанська, 

Здовбицька, 

Будеразька ЗОШ 

І-ІІІ ст., 

Здолбунівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №5, 

Новосілківська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

6. Огляд маршової пісні та строю.                                                    14.10.2012 

13-00 год 

Загальноосвітні 

навчальні заклади 

міста 

7 Виставка та презентація Скаутської 

організації «Пласт». 

14.10.2012 

13-30 год 

Здовбицька ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

8 Молодіжний флешмоб. 14.10.2012 

13-30 год 

Здолбунівська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  №1 

9 Показовий виступ учасників гуртка 

бойового гопака  «Спас».  

14.10.2012 

13-00 год  

Мізоцький 

будинок школяра 

 

 

 


