
П.1.2. Протягом року в комуналъних закладах культуры Micma в1дбулися 
заходи нацюнально-патрютичного спрямування, у  тому числ! приурочет 
державным святом Украти.

До Дня СоборносН УкраТни з метою консолщащУ суспшьства навколо 
щеУ едност! держави, виховання у громадян патрютизму та гордости за героУчне 
минуле та сьогодення украУнського народу в комуналъних закладах культури 
м1ста вщбулась низка тематичних заход1в: cbbtkobi концерта, шформацшш та 
патрютичш години, години юторичноУ пам’ятц исторична подорож, шформ- 
калейдоскоп, тематичний веч1р. В б!блютеках КЗ «Лисичанська ЦБС» були 
оформлен! експозищУ, виставки, яю допомогли вщвщувачам поглибити знания 
про iсторичний шлях украУнського народу до незалежноУ СоборноУ держави.

До Дня ГероУв НебесноУ CoTHi в Лисичанському мюькому краезнавчому 
музеУ вщбувся урочисто-траурний захщ «Пам’яП ГероУв НебесноУ Сотш 
присвячуеться». До уваги присутшх були представлен! в!деоролики 3i 
спогадами траг!чних под!й РеволющУ Идиоси та портретами загиблих. KpiM 
того, до щеУ визначно'У дата, в закладах культури мюта були проведен!: 
фотовиставка; вщео-лекторш; година патр!отизму; круглий стш та 
просв!тницька лекц!я.

До Дня народження великого украУнського поета, художника та 
мислителя Т.Г. Шевченка вщбувся цикл заход!в: штернет - мандр!вка, 
л1тературне acopTi; в!ршована мозаУка; !нтелектуальний TypHip; день !нформац!У; 
конкурс декламування BipmiB та книжкова виставка -  пам'ять; л!тературно -  
мистецький портрет; лггературний портрет. Пщ час заход!в д1ти 
продемонстрували знания про життя та творч!сть Тараса Шевченка, брали 
участь у конкурсах, вщповщали на запитання вкторин та декламували улюблен! 
Bipmi Кобзаря.

У квггш в Лисичанському м!ському краезнавчому музею вщбулося 
вщкриття пересувноУ фотодокументальноУ виставки «УкраУнська повстанська 
армш -  вщповщь нескореного народу». На виставц! були представлен! ун!кальн! 
фотограф!!', розсекречен! документа, мапи та шфографпса, як1 передають 
атмосферу безкомпромюноУ боротьби повстанц!в проти нацистського та 
комушстичного тоталИарних режим!в.

До Дня вишиванки на плонц бшя буд!вл1 ПК iM. В.М.Сосюри вщбувся 
фестиваль украУнськоУ вишиванки та виставка декоративно ужиткового 
мистецтва «Вишиванка -  FEST - 2018» для мешканщв мюта та мкрорайону. 3 
метою ознайомлення дкей та молод! з icTopieio нашого краю, яка вир!зняеться 
р!зноман1тними талантами, а особливо вишиванками та Ух р!зномаштною 
технкою вишивання, яка переходить з поколшня в покол!ння в м!ському Палац! 
культури вщбувся тематичний захщ «Мистецтво на крилах лисичого краю» для 
дггей та молод! м!крорайону.

Протягом квНня-травня, вщбувся цикл зустр!чей поколшь за участю 
кер!вництва MicTa, депутаНв м!ськоУ ради та молод! з ветеранами, дггьми в!йни, 
ветеранами труда та актив!стами ветеранських орган!зац1й. Пщ час зустр1чей 
присутн!м була запропонована тематична театрал!зовано-концертна програма, 
присвячена 75-р!ччю визволення м. Лисичанська в!д фашистських 
загарбниюв, яка була п!дготовлена творчими колективами Палащв культури.



8 травня до Дня пам’я'п та примирения у великш зал1 виконкому вщбувся 
урочистий захщ за участю адмппстращ! Mi ста, депутаПв MicbKo'i ради, ветерашв, 
дггей вшни, ветерашв труда, активют1в ветеранських оргашзацш та молоди На 
площах бшя Палащв культури мюта вщбулися концерта «Подвиг героГв -  
пам’ять поколшь», «На крилах Перемоги» та «Давно заюнчилась вшна».

9 травня протягом дня вщбулися урочистс та святков1 заходи, присвячеш 
73-й piHHHni Перемоги над нацизмом у Другой свгговш вшш: урочисп мггинги, 
покладення винив та корзин з квггами до пам’ятншав на братських могилах, 
MicbKi масов1 гуляния на плоиц Перемоги та CKBepi iM. 10-р1ччя незалежност1 
Укра'ши.

3 метою вшанування мужност1 та героТзму захисниюв незалежност1 i 
територ1ально1 цш сносп Укра’ши, до дня Захисника в закладах культури мюта 
проведено: загальномюький святковий захщ, святков1 концерта; вкторини; 
екскуршя; патрютичш години; уроки мужностц волонтерська акщя «Тепло 
долонь i серця -  захисникам Укра’ши»; вщкритий перегляд лкератури; б1блю -  
портфель; штелект -  гра «Вщ козаюв до наших дшв». KpiM того, Bci бажаюч1 
мали змогу переглянути виставку з фощцв музею з використанням матер1ал1в, 
з1браних волонтерами i мешканцями м1ста «Вкчизна слави й доблест1 край», 
виставку малюшав учшв мистецьких шкш «Укра’пй - мир!» та виставку po6iT 
учшв образотворчого вщцшу «Укра'ша в моему cepui».

До дня Гщност1 та Свободи в Лисичанському мюькому краезнавчому 
музею вщбувся загальномюький захщ «Вшануймо подвиг учасниюв Революцн 
ГщностЬ). Окр1м того, веч1р-рекв1ем «Геро! не вмирають...Просто йдуть», 
юторичний альманах «УкраТнська Держава кр1зь вши», шформацшний дайджест 
«1м у вшах судилося безсмертя», шюстративно-документальна виставка 
«Укра'шщ -  нащя геро!’в», виставка po6iT учшв образотворчого мистецтва 
«УкраТна гщна свободи».

3 метою донесения правдиво!’ шформацп сучасному поколшню та 
вшанування пам’ят1 жертв Голодомору для учшвсько! молод1 мюта проведен!: 
Benip юторично! правди «Запали св1чку пам’ятЬ), веч1р-рекв1ем «Пекучий бшь 
мого народу», година нацюнально! icTopia «Трагед1я Голодомору в Укра'1'Hi», 
година скорботи i пам’ят! «Три колоски з колючим дротом», вщео-перегляд 
«Невмируща пам’ять скорботи», дискусшний майданчик «Голодомор -  печаль i 
скорбота», виставка плакатного матер1алу i3 фощцв музею «Хрошка 
комунютично! шквЬшщ». KpiM того, 24 листопада комунальш заклади культури 
долучилися до Всеукра'шсько! акцй «Запали св1чку пам’ятЬ).

П.3.1, з метою сприяння po6omi установ нацюналъно-патрютичного 
спрямування та тшим оргатзащям, як1 здшснюютъ заходи з нацюналъно- 
патрютичного виховання у жовтш в КЗ «Лисичанський ПК «Д1амант» 
проведено урочист1 проводи призовниюв до лав ЗСУ.

77. 2.1.3 метою забезпечення своечасного тформування суспыъства про 
роботу, що здшснюетъся в Micmi у  напрямку нацюналъно-патрютичного 
виховання на офщшному сайт! Лисичансько! мюько! ради http://lis.gov.ua/ 
заздалегщь анонсуються та вчасно висвгглюються заходи, пpиcвячeнi 
вищезазначеним под!ям.

http://lis.gov.ua/

