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Дячук Василь Васильович 
співорганізатор-уповноважений з питань: 

 

 організації приїзду представників ЗМІ  

 створення принципів і формування 

органів Роду, підготовка до проведення 

засідання секції А) та головування на 

ній 
 

+380-502354429, vasil-dyachuk@ukr.net 
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Ключівський Юрій Васильович 
співорганізатор-уповноважений з питань: 

 

 підготовки Програми заходів та 

матеріалів до Зустрічі Роду 

 підготовки створення атрибутів Роду та 

до засідання секції Б) й головування на 

ній 
 

+380-954545540, ucias@ukr.net 
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Ковач Наталія Олексіївна 

співорганізатор-уповноважений з питань: 
 

 організації та формування Опікунської 

Ради Роду  

 створення Фонду Роду, засідання секції 

В) та головування на ній 

 
 

+380-665725570 
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Бронтерюк Наталія Миколаївна  
координатор та відповідальна по питанням: 

 

 бронювання готелю, ресторану, зустрічі 

й розміщення членів Родини та гостей  

 координації усіх заходів в смт. Ясінях, 

що проводитимуться в рамках Зустрічі 

Роду  
 

+380-983931994, nbronteryuk@mail.ru 
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Демедюк Богдан Миколайович 
координатор та відповідальний по питанням: 

 

 організації зустрічі приїжджих та 

розміщення автотранспорту  

 автотранспортного обслуговування 

членів Родини в ході Зустрічі Роду   

  
 

+380-672535689  
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Козуряк Наталія Юріївна 
координатор та відповідальна по питанням: 

 

 підготовки та організації розселення 

усіх членів Родини, що прибудуть на 

Зустріч  

 проведенню, акції по прибиранню 

сміття та очищення русла річки Тиси 
 

+380-974772306, kozuryak@i.ua 
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Приймак Василина Василівна 
координатор та відповідальний по питанням: 

 

 забезпечення та організації й 

проведенню дискотек, вікторин, 

караоке тощо  

 проведенню, акції по прибиранню 

сміття та очищення русла річки Тиси 
 

+380-988326203, vasytka1993@mail.ru  
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Мельничук Світлана Петрівна 
координатор та відповідальна по питанням: 

 

 організації заготовки й зберігання 

напоїв та продуктів харчування  

 за організацію харчування членів Роду 

та шведського столу    

  
 

+380-969455710 
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Дячук Наталія Іванівна  
координатор та відповідальний по питанням: 

 

 відповідальний за організацію роботи 

із ЗМІ України  

 фотографування заходів Роду, на 

протязі Зустрічі Роду  
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Секція А:  Засідання: 11.8.2012р. 11:00-12:00, приміщення готелю Керівник: Дячук В.В.  
 

Доцільність створення, 

принципи та порядок 

формування органів Роду: 

Ради Старійшин, 

Виконавчого органу, 

Секретаріату… 
  

На Секції А) будуть обговорюватись питання доцільності створення керівних та розпорядчих 

органів нашого Роду, як-то: Ради Старійшин, Виконавчого органу, Секретаріату та інших. На 

Секцію можна подати свої пропозиції по вищевказаним питанням.  

 



Секція Б:  Засідання: 11.8.2012р. 11:00-12:00, приміщення готелю Керівник: Ключівський Ю.В.  
 

Доцільність створення 

атрибутів та символів Роду: 

Прапору (Штандарту), 

Гербу, Гімну, Родової 

Грамоти, штампу, печатки, 

фірмового бланку…  
  

На Секції Б) будуть обговорюватись питання доцільності створення атрибутів та символів 

Роду: Прапору (Штандарту), Гербу, Гімну, Родової Грамоти, штампу, печатки, фірмового 

бланку тощо. На Секцію можна подати свої пропозиції по вищевказаним питанням.  
 

 



 

Секція В:  Засідання: 11.8.2012р. 11:00-12:00, приміщення готелю Керівник:Ковач(Федорняк) Н.О.  
 

Доцільність створення 

Фонду Роду, розміри та 

порядок його формування, 

Положення про Фонд Роду, 

призначення Опікунської 

Ради Фонду тощо… 
  

На Секції В) будуть обговорюватись питання доцільності відкриття банківського рахунку Роду та 

заснування Фонду Роду, а також розміри та порядок його формування. Крім того тут буде 

розглядатись проект Положення про Фонд Роду, призначення/обрання Опікунської Ради Фонду 

Роду тощо. На Секцію можна подати свої пропозиції по вищевказаним питанням.  



Зустріч 

Родини 



 

 

 

 


