
СЦЕНАРІЙ СВЯТА – УРОЧИСТОСТІ ПРИСВЯЧЕНІ
ДНЮ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА УКРАЇНИ

 
Місце проведення – Адміністративна площа ( флагшток ) смт Попільня.
Початок – 16.00
Колона учасників свята (всі у вишиванках) шикується біля районного будинку
культури.
Початок колони: 
- дві дівчини з високо піднятим калачем та рушниками;
- четверо військових та четверо дівчат несують прапор;
-  з  двох  сторін  прапора  в  дві  колони:  дівчата  з  рушниками  та  хлопці  з
прапорами;
- за прапором: три пари (молодь) з корзинами квітів та діти з гвоздиками (20
шт.);
- представники місцевої влади, установ, організацій та всі учасники свята;
- слідом духовий оркестр;
- в кінці колони на площі шикуються учасники мотозаїзду.
О  16.00  -  направляючий  колони  віддає  команду  розпочати.  У  виконанні
оркестру звучить марш, колона не поспішаючи рухається до флагштоку.
О 16.05  -  учасники урочистої  ходи  зупиняються  на  площі  біля  флагштоку.
Прапороносці  та  дівчатка  з  рушниками  шикуються  по  дві  сторонни
флагштоку. 
-  Учасники  мотозаїзду  з  прапорами  розпочинають  заїзд  і  рухаються  до
перехрестя провулку Шевченка,  на кругу розвертаються і  зупиняються біля
флагштоку.

Звучать ПОЗИВНІ «Україно!»
Ведучий: Доброго дня, шановні Попільнянці! Гості селища!
Ведуча: Доброго дня українська родино!
Ведучий: Сьогодні не звичайний день, адже зараз вся країна відзначає  – День
Державного  Прапора  України.  І  в  переддень  25  -  ї  річниці  Незалежності
України ми щиро вітаємо вас  зі  святом,  шановні  земляки,  ми вітаємо тебе
наша славетна державо, наша люба Україно!!!
Ведуча: Свою Україну любіть. Любіть її… во врем'я люте,

В остатню, тяжкую минуту за неї Господа моліть.
Ведучий:Розкуйтеся, братайтеся!

У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає
на небі, а не тілько на чужому полі.
В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля.
Пророчі  слова великого Кобзаря  є  актуальними і  сьогодні.  З  шаною і

любов’ю  ми  покладаємо  сьогодні  квіти  до  пам’ятника-погруддя  Великому
Кобзареві – Тарасу Григоровичу Шевченку.

(діти несуть до пам’ятника корзину живих квітів)
Муз. номер. автор невід. «Україно, моя любов» вик. Н. Дембовська

Ведуча: День Прапора – це свято, встановлене в Україні на державному рівні
для  вшанування  багатовікової  історії  українського  державотворення,
державної  символіки  Незалежної  України  та  з  метою  виховання  поваги
громадян до державних символів. 23 серпня 2004 року, український народ, усі
ми, вперше святкували День Державного прапора України. Тобто ми стали
свідками  зародження  ще  однієї,  дуже  важливої  для  політичного  та
національного єднання нашого народу державної традиції.
Ведучий: Право підняти Державний прапор України надається:
-  МОЖАРІВСЬКІЙ  Світлані  Борисівні,  вчителю  історії  та  правознавства
Романівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені М.Т. Рильського;
-  ПРИЩЕПІ  Анатолію  Васильовичу,  голові громадської  організації
«Попільнянська районна спілка воїнів АТО».



- ДЗЮНЯКУ Валерію Миколайовичу, голові громадської організації
«Попільнянська районна спілка воїнів Афганської війни».
Названі особи підходять до флагштоку закріплюють  прапор.
У виконанні  духового оркестру звучить козацький марш. Прапор піднято.
Ведуча: Йшла до волі ти невпинно і настала мить – 

«Ще не вмерла Україна» - гордо хай звучить !
у виконанні духового оркестру звучить 
ДЕРЖАВНИЙ ГІМН УКРАЇНИ 

Ведучий: Крилатий вітер розвиває стяг,
Блакить і золото на нім переплелися.
Наш прапор майорить, неначе птах,
Народ величний наш нікому не скориться.

Муз.номер сл.  і  муз.  О.Пономарьова  «Гімн  прапору  України»  -  вик.
Л.Заволока
Ведуча:Небесно-золотий наш стяг,

Ти пахнеш небом, щирим злотом.
На тебе йде орда болотом – 
Ти в дома вже, а не в гостях.

Ведучий: Сьогодні  ми  з  радістю  спостерігаємо  над  тим,  як  наш  Прапор
України вільно розвивається у нас над головою, але  останні два роки стали
найскладнішими  для  нас.  На  долю  нашої  країни  випали  страшні
випробування: втрата території і війна.
Ведуча:  Виявляється, життя інколи справді ділиться на «до» і «після». І буває
це не десь за обрієм чи в далекій країні. Усе це трапилося з нами, на нашій
українській землі, де прапор – кольору осіннього степу та блакитного неба є
символом мужності, гордості, надійною опорою і святинею для наших солдат
які відстоюють суверенітет держави на сході України. 
Ведучий: Ці роки для всіх нас стали часом розрухи, часом переосмислення і
усвідомлення.  Усвідомлення  того,  що,  лише  відкинувши  суперечності,
досягнувши миру і об’єднавшись, ми можемо врятувати країну. 
Ведуча: Там  на  сході  України  щодня  від  обстрілів  гинуть  мирні  жителі,
гинуть військові, які вже назавжди закарбували свої імена як Герої України. 

Ми  просимо  помолитися  за  воїнів  які  відстоюють  наше  щасливе
майбутнє,  нашу Незалежність.  Ми закликаємо вас схилити низько голови в
скорботі  за  загиблих  воїнів,  мирних  жителів,  усіх  патріотів  України  які
віддали свої життя заради щасливого майбутнього.
Ведучий: Помолимось в хвилині мовчання. 

Хвилина мовчання!!!
Ведуча:  Сьогодні  перед початком урочистості  учасниками Мотозаїзду  було
покладено квіти на могили загиблих Героїв, воїнів АТО. Селище Попільня -
Щербатюк Роман Олексійович, Шайдюк Віталій Вікторович, село Романівка -
Олійник  Олександр  Іванович,  село  Андрушки  -  Ковальчук  Юрій
Олександрович.

Всі  ми  повинні  бути  гідні  пам'яті  багатьох  поколінь  українців,  які
ратними подвигами, працею, часом і ціною свого життя створювали славу і
велич держави – щоб сьогодні вільно майорів наш жовто – блакитний прапор.
Просимо покласти квіти до Обеліску Слави воїнам землякам, до пам’ятного
знаку  загиблим  воїнам  Афганцям,  до  пам’ятного  місця  в  адмінбудинку, де
встановлено фото загиблих воїнів АТО. 
(дві пари молодих людей покладають корзини квітів до Обелісків, учасники
мотозаїзду несуть живі квіти (20 гвоздик) до адмінбудинку, де встановлено
фото загиблих воїнів АТО)
  Муз.номер. сл. Невідомий, муз. Л.Подворний «Балада про синів » – вик. Л.
Заволока 
Ведучий: Жовто-блакитний стяг - наш прапор України,

Державний символ - свідок - ми єдині.
Святе полотнище для нашого народу -



Він гордо і славно майорить від роду і до роду.
Ведуча: Під прапором йдуть на смерть страшну герої.

Йдуть сміло й мужньо українці щирі мої,
ІЦоб вільною й щасливою була держава.
Слава Україні -  Героям  Слава!

Ведучий: Від усього серця бажаємо вам, щоб ваше життя було яскравим і
багатим, як кольори нашого Державного стягу: блакитним і мирним, як небо,
та  жовто  –  золотистим,  як  пшеничні  поля  України!  Доброго  здоровя,
добробуту й щастя кожній родині. Зі святом вас!
Ведуча: Шановні земляки! Зараз ми ласкаво запрошуємо продовжити ходу  і
відправитись на урочистості присвячені 25 -й річниці Незалежності України,
які відбудуться в парку відпочинку!


