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Програма
«Встановлення меморіальних пам’ятних дощок Степану
Охримовичу та Дмитру Корінцю - «Нескорені Герої України»»
Погоджено
Перший заступник голови
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Погоджено
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_____________А.В.Сергенюк
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Погоджено
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______________Н.Я.Меленик
«__» ___________2019_ року
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Начальник
відділу з питань
культури, туризму, національностей
та релігій

____________Л.М.Курилишин
«__» ___________ 2019__ року
МП
м. Стрий
2019 рік

ПРОГРАМА
«Встановлення меморіальних пам’ятних дощок Степану Охримовичу
та Дмитру Корінцю - «Нескорені Герої України»
Встановити меморіальні дошки на адміністративному будинку в с.Завадів
Степану Охримовичу та Дмитру Корінцю,коротко про них:
- Степан Охримович ( 18.09 1905-10. 04 1931 роки) - засновник і
перший осавул пластового з’єднання «Червона Калина»,член УВО,члензасновник ОУН,третій Крайовий провідник ОУН, редактор Бюлетня КЕ ОУН
на ЗУЗ.
- Дмитро Корінець- «Бористень» (07.1913-29 071944 роки) член
Пласту,УВО, ОУН, заступник похідної групи Миколи Лемика(1941рік),
командир рейдучого куреня, сотник, інструктор вишколу УПА на Поліссі (з
1942рік), заступник командира
Воєнної округи «Заграва»,заступник з
військових справ оперативної групи «Лісова пісня»,(05.1943-02.1944роки),
шеф Штабу Воєнної Округи УПА «Заграва» із оперативної групи УПА
«Північ».
Лицар найвищих Бойових нагород:
Лицар Золотого Хреста Бойової Заслуги 2-го класу(посмертно)
Лицар Золотого Хреста Бойової Заслуги 1-го класу(посмертно)
Майор (посмертно)
Обґрунтування програми
Дана Програма – вагомий крок до вивчення і усвідомлення важливості
історичної боротьби проти польської окупаційної влади, проти червоної та
коричневої чуми, до усвідомлення значимості ОУН, як єдиної підпільної
політичної сили, яка боролась проти окупантів різних мастей. Ця організація дала
найбільший український збройний рух опору - УПА,збройне крило ОУН.
Меморіальні дошки будуть нагадувати всім, що тут жили Герої. Це історія
національно-свідомих жителів села Завадів, подяка родинам нащадків Героїв.
Намагання не зганьбити пам'ять про Лицарів Слова і Чину. Сприятимуть гарту не
тільки юного покоління завадчан, але й жителів всієї Стрийщини та України.
Земля Завадова вмита кров’ю священичої родини о. Охримовича, тут
покояться останки Нескореного Героя Дмитра Корінця, учасників ОУН-УПА, тут
похований Герой війни Юрій Бурдяк, який загинув ,захищаючи в наш час рідну
землю від московської орди.
Молоде покоління повинно пам’ятати, що Україна шанує всіх борців за
Незалежність України і формуватиме у собі почуття національної гордості і
збереження пам’яті про Героїв.
Мета програми передбачається досягти шляхом:

- вивчення героїчної історії рідного краю, боротьби її синів за
Незалежність, боротьби проти польських, радянських окупантів;
- виготовлення та встановлення меморіальних пам’ятних дощок на
фасаді адміністративного будинку у с.Завадів;
- урочистості з нагоди відкриття та освячення меморіальних дощок;
- вшанування пам’яті Героїв, покладання квітів та запалювання свічок;
- організації заходів національно-патріотичного спрямування в Дні
пам’яті та інших державних свят;
- проведення флешмобів : «Герої не вмирають» (одночасне вшанування
родин Героїв).
Фінансове забезпечення програми
Фінансове забезпечення програми
виготовлення та встановлення
Меморіальних пам'ятних дощок на фасаді адиіністративного будинку в селі
Завадів Стрийського району здійснюється за рахунок коштів виділених з
районного бюджету.
Для забезпечення належного виконання покладених завдань з реалізації
програми на 2019 рік необхідно виділити 20000,00 грн. з фонду районного
бюджету.
Очікувані результати реалізації програми:
- усвідомлення того, що Незалежність нашої держави вибороли сини і
дочки України такі як Дмитро Корінець, о. Богдан Охримович і його
сини, родини учасників національно-визвольної боротьби ОУН-УПА,
новітні Герої нашої епохи.
- формування у свідомості, що обов’язок для кожної людини –
захищати рідну землю.;
- виховання національної гідності та розуміння важливості збереження
історичної пам’яті, що має передаватися наступним поколінням;
- спонукання до участі у пошуковій роботі по вивченню історії краю,
та про визначних вихідців із села;
- впорядкування поховань Героїв і та всіх борців за волю України;
- посилення гарту національно свідомих українців;
- плекання історичної пам’яті;
- вивчення Гімну Націоналістів, Декалогу та інших важливих постулатів
національно-визвольної боротьби , усвідомлення їхньої значимості для
формування свідомості українців.
Начальника відділу
з питань культури , туризму,
національностей та релігій
Стрийської районної державної адміністрації

Л.Курилишин

