
 

Інформація про хід виконання «Міської цільової програми організації та 

відзначення в місті Івано-Франківську загальнодержавних, міських 

свят, державних пам’ятних дат, релігійних та історичних подій 

 на 2018 – 2020 роки» за 2020р. 

 

З метою консолідації суспільства, підвищення громадянської свідомості, 

збереження історичної пам’яті та національно-культурних традицій у 2020 

році проводилась робота щодо організації, координації та проведення 

загальноміських заходів (державних, релігійних свят та заходів місцевого 

значення), а саме: 

- відзначення річниць з днів народження та вшанування пам’яті (річниць 

загибелі) визначних постатей державотворення – В’ячеслава Чорновола, 

Степана Бандери, Олекси Гірника, Тараса Шевченка,  Ярослави Стецько, 

Євгена Коновальця, Романа Шухевича, Степана Ленкавського, Митрополита 

Андрея Шептицького, Івана Франка, Андрія Мельника та ін.; 

-  відзначення визначних подій в історії нашої держави та краю – Дня 

Соборності України, 101-ї річниці проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР, 

102-ої річниці бою під Крутами, річниці створення ОУН, виведення військ з 

Республіки Афганістан, Дня Героїв, 100 років з часу створення Української 

військової організації, Дня Державного Прапора України, 29-ї річниці 

незалежності України, 78-ї річниці створення УПА, Дня захисника України, 

Дня Українського козацтва, відзначення річниці подій пов’язаних з 

депортацією українців з етнічних територій у 40-х роках ХХ століття, 102-ї 

річниці проголошення ЗУНР, Дня Гідності та Свободи  та ін.;  

-  вшанування пам’яті жертв трагедій українського народу – відзначення 

Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, відзначення 

Дня Героїв Небесної Сотні, вшанування пам’яті жертв політичних репресій, 

відзначення  Дня пам’яті захисників України, які загинули у боротьбі за 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, вшанування 

пам’яті учасників молодіжного націоналістичного підпілля – Василя 

Гросберга, Ганни Соколовської і Ганни Сміжак, вшанування пам’яті 

страчених націоналістів, вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні, 

загиблих у зоні проведення АТО українських військових, правоохоронців, 

добровольців та всіх борців за волю і незалежність України та ін.; 

- духовні заходи - відзначення свята Богоявлення Господнього 

(Водосвяття), Зіслання Святого Духа (Зелені Свята), свята Покрови Пресвятої 

Богородиці, підтримка проведення в місті екуменічного молебню до 

Пресвятої Богородиці за встановлення справедливого миру та припинення 

війни на Сході України, інших молитовних заходів, ініційованих 

об’єднaннями громадян, організаційний супровід участі міського голови 

та керівництва міста у відзначенні храмових свят, днів народжень і 

ювілеїв представників духовенства міста та інших визначних подіях 

духовного життя.  



 З ініціативи громадських організацій учасників АТО та за сприяння 

відділу внутрішньої політики у м.Івано-Франківську проводились 

поминальні заходи з нагоди річниці подій і шанування захисників 

донецького аеропорту 26.01.2020 року та полеглих українських воїнів в 

битві під м.Дебальцевим 16.02.2020 року. 

 З ініціативи Управління Івано-Франківської Єпархії ПЦУ та за 

підтримки відділу внутрішньої політики 20.07.2020 року відбулось 

проведення панахиди за жертвами комуністичних репресій, героями 

загиблими за волю та незалежність України за участю Предстоятеля 

Православної Церкви України, Блаженнішого Митрополита Київського і 

всієї України Епіфанія у Меморіальному комплексі Дем’янів Лаз. 

 З ініціативи Івано-Фарнківської Архієпархії УГКЦ та за підтримки 

відділу внутрішньої політики 29.07.2020 року за участю представників 

міської влади і громадськості біля пам’ятника А.Шептицькому на майдані 

Шептицького відбулась панахида на вшанування світлої пам’яті 

Митрополита Галицького Української Греко-Католицької Церкви Андрея 

Шептицького, яку очолив  Архєпископ і Митрополит Івано-Франківський 

УГКЦ Кир Володимир у співслужінні  всечесного духовенства. 

08.07.2020 року біля могили загиблого в російсько-українській війні на 

Сході України начальника штабу – першого заступника командира 

батальйону територіальної оборони «Прикарпаття», майора Юрія Барана за 

участю духовенства, міської влади, родин та побратимів загиблих захисників 

України відслужена панахида на вшанування його пам’яті. По завершенні  

панахиди відбулось покладання квітів до могили Героя України Романа 

Гурика, могил полеглих під час війни на Сході України правоохоронців, 

добровольців та військових – Петра Безпалька, Василя Семанюка, 

Володимира Шарабуряка, Юрія Барана, Василя Білика, Михайла 

Шемегінського, Григорія Семанишина, а також до стели краян, загиблих у 

сучасній російсько-українській війні на Сході України. Участь у заході взяв 

секретар міської ради Віктор Синишин. 

 З ініціативи міської асоціації учасників та ГО «Обласна асоціація 

учасників та ветеранів АТО» та за підтримки відділу 29.08.2020 року  у 

місті  проведені поминальні заходи  з відзначення Дня пам’яті захисників 

України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України. 

За вагомий внесок у розвиток міста, з нагоди загальнодержавних, 

міських свят, державних пам`ятних дат, історичних подій, релігійних та 

професійних свят, подій міського значення в період з 01 січня по 09 грудня 

2020 року Грамотою виконавчого комітету нагороджено – 435 особи, 

Подякою міського голови нагороджено – 1542 осіб, відзнакою міського 

голови «Міць і гордість міста» - 3 осіб, відзнакою міського голови «За честь і 

звитягу» нагороджено 89 учасників антитерористичної операції на Сході 

України, військовослужбовців ЗСУ, добровольців, правоохоронців, 

капеланів, волонтерів. 

 


