
УКРАЇНА  
Рожнятівська селищна рада 

Івано-Франківської області 

 (п’ятнадцята сесія восьмого демократичного скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 листопада 2021 року                           смт. Рожнятів 

№ 456 - 15/2021 

Про підтримку звернення обласної  ради 

щодо відзначення на державному рівні 

80-річчя створення  

Української  Повстанської  Армії 

Керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, зважаючи на визначну політичну та історичну роль Української 

Повстанської Армії у національно-визвольному русі українського народу за 

незалежність, національному і духовному відродженні Української держави та з 

нагоди 80-річчя від часу створення УПА, селищна рада 

вирішила: 

1. Підтримати звернення обласної ради до Верховної Ради України, 

народних депутатів України від Івано-Франківської області щодо 

підтримки проєкту Постанови Верховної Ради України “Про відзначення 

80-річчя створення Української Повстанської Армії”, реєстраційний 

номер 5721 від 01 липня 2021 року, (додається). 

2. Рішення надіслати Верховній Раді України, народним депутатам України 

від Івано-Франківської області. 

3. Рішення оприлюднити на офіційному вебсайті селищної ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря селищної ради 

Тетяну Михайлишин. 

 

Селищний голова            Василь РИБЧАК 

 

 

 

 

 

 

 



Верховна Рада України  

Народним депутатам України від 

Івано-Франківської області 

Звернення 

У 2022 році виповнюється 80 років з часу створення перших бойових 

підрозділів Української Повстанської Армії, яка спадкоємно продовжила 

підпільно-бойову діяльність Української військової організації та Організації 

українських націоналістів у національно-визвольних змаганнях за соборну 

Українську державу. 

Українська Повстанська Армія постала для оборони українського населення 

перед німецьким терором та розбійними грабунками радянських партизан. 

Творці УПА розглядали її як зародок майбутньої регулярної української армії. 

Люди різних національностей та політичних переконань, які воювали у 

повстанській армії, виступали єдиною загальнонаціональною силою у 

визвольних змаганнях українського народу проти нацистських та московсько-

більшовицьких окупантів. 

У Верховній Раді України на розгляді знаходиться проєкт Постанови Верховної 

Ради України “Про відзначення 80-річчя створення Української Повстанської 

Армії” (реєстраційний номер 5721 від 01 липня 2021 року). 

Проєктом цієї Постанови передбачено, зокрема, соціально-побутова та 

матеріальна підтримка учасників українського визвольного руху періоду Другої 

світової війни та московсько-більшовицької окупації, впорядкування поховань 

учасників визвольних змагань на території інших держав. Також проєктом 

рекомендовано Президенту України надати звання Герой України Тарасу 

Бульбі-Боровцю і вирішити питання про повернення звання Герой України 

Степанові Бандері та Романові Шухевичу, яке неодноразово порушувалося 

Івано-Франківською обласною радою. 

Ми, депутати Рожнятівської селищної ради, наполегливо просимо Верховну 

Раду України розглянути у найкоротший термін та підтримати проєкт 

Постанови Верховної Ради України “Про відзначення 80-річчя створення 

Української Повстанської Армії” (реєстраційний номер 5721 від 01 липня  

2021 року). Водночас закликаємо забезпечити належне фінансування 

передбачених проєктом Постанови заходів при формуванні та затвердженні 

проєкту Державного бюджету України на 2022 рік. 

  

Прийнято на п’ятнадцятій сесії 

Рожнятівської  селищної  ради  восьмого 

демократичного скликання 25 листопада 2021 року 


