ПЛАН
основних заходів козацьких організацій Ради козацьких отаманів України на 2014 рік
проект
Обговорено та схвалено на засіданні Ради козацьких отаманів України
5 жовтня 2013 року, протокол № 3/2013
№
Назва заходів
з/
(форма проведення заходів)
п
1. Участь в оздоровчому таборі "Сокіл" разом з молодіжною організацією
ПЛАСТ

2.

Козацька рада на історичних місцях Запорозької Січі

3.

День Соборності – державне свято України
(козацькі організації відзначають це свято спільно з місцевими державними і громадськими
організаціями)

4.

Урочисті заходи з нагоди 96-ї річниці битви під Крутами та оборони Києва

Місце
проведення

Дата
проведення

Організатор
від РКОУ

м. Мельбурн
(штат Вікторія,
Австралія)

грудень
2013 р. –
січень
2014 р.

М.Кулик

с. Капулівка
Дніпропетровської
обл.

січень

делегації від
організацій РКОУ

по всій території
України
і в діаспорі

22 січня

всі отамани РКОУ
на своїх територіях

станція Крути

29 січня

О.Дурбалов
С.Жолобко

по всій території
України
і в діаспорі
с. Мельники
Чигиринський
район,
Черкаська обл.

березень

всі отамани РКОУ
на своїх територіях

квітень

всі отамани
РКОУ

м. Берестечко
Рівненська обл.

28-29
червня

всі отамани
РКОУ

(козацькі організації відзначають цю дату спільно з місцевими державними і громадськими
організаціями, проводять виховний захід з молоддю)

5.

Урочисті заходи з нагоди 200-ліття від Дня народження Т.Г.Шевченко

6.

Заходи по вшануванню героїв Холодного Яру – весняне козацьке
таборування (Козацька школа «Гайдамацька Січ – Холодний Яр»)
(для участі у зазначених заходах всі козацькі організації РКОУ привозять свої делегації,
заходи проводити протягом 3-х днів у формі вишкільного оздоровчого табору з
проживанням учасників у наметах, культурно-виховною програмою і змаганнями)

7.

Заходи з відзначення Берестецької битви, святкування перемоги
у Конотопській битві та святкування Дня Конституції України –
літнє козацьке таборування
(для участі у зазначених заходах всі козацькі організації РКОУ привозять свої делегації,
заходи проводити протягом 3-х днів у формі вишкільного оздоровчого табору з
проживанням учасників у наметах, культурно-виховною програмою і змаганнями)

8.

Фестиваль української етнічної культури

м. Вінниця

червень –
липень

В.Воловодюк

м. Запоріжжя
(о. Хортиця)

11-20
липня

Козацька старшина
табору

с. Капулівка

серпень

всі отамани
РКОУ

по всій території
України
і в діаспорі

23 серпня

всі отамани РКОУ
на своїх територіях

по всій території
України
і в діаспорі

24 серпня

всі отамани РКОУ
на своїх територіях

по всій території
України
і в діаспорі

14 жовтня

всі отамани РКОУ
на своїх територіях

(козацькі організації привозять свої делегації на місце події, заходи проводять протягом 3-х
днів у формі туристичного оздоровчого табору з проживанням учасників у наметах,
культурно-виховною програмою і змаганнями)

9.

Всеукраїнський збір Джура-2014

10. Заходи по вшануванню пам'яті Кошового отамана Івана Сірка –
осіннє козацьке таборування
(для участі у зазначених заходах всі козацькі організації РКОУ привозять свої делегації,
заходи проводити протягом 3-х днів у формі вишкільного оздоровчого табору з
проживанням учасників у наметах, культурно-виховною програмою і змаганнями)

11. День Державного Прапора України – державне свято України
(козацькі організації беруть участь 23 серпня о 9 годині в офіційній церемонії підняття
Державного Прапора України в містах Києві та Севастополі, обласних та районних центрах,
інших населених пунктах України. Козаки в Україні та діаспорі вивішують Державний Прапор
України)

12. День Незалежності України – головне державне свято України
(козацькі організації беруть участь у святкуваннях)

13. Відзначення Дня Українського козацтва

Дніпропетровської
обл.

Голова Ради козацьких отаманів України
Наказний Кошовий отаман Українського Вільного Козацтва
генерал-хорунжий УВК

Анатолій ГРИВА

