
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
13.01.2016 № 8/2016-р 

 
ПЛАН ЗАХОДІВ 

з відзначення у 2016 році в області Дня Соборності України 

1. Забезпечити належне святково-тематичне оформлення населених пунк-
тів області з широким використанням державної символіки, зокрема, Держав-
ного Прапора України, передбачивши встановлення (вивішування) Держав-
ного Прапора України на адміністративних будівлях місцевих органів влади, 
підприємств, установ, організацій, закладів освіти та культури тощо. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад  

До 22 січня 2016 року 

2. Забезпечити проведення в обласному, районних центрах, містах об-
ласного значення, інших населених пунктах області урочистих заходів за учас-
тю керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого само-
врядування, депутатів усіх рівнів, учасників антитерористичної операції у До-
нецькій та Луганській областях, представників громадських об’єднань і релі-
гійних організацій, діячів науки та культури. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму, інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю, організаційний відділ апарату облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад  

22 січня 2016 року 

3. Звернутися до релігійних організацій області про проведення молебнів 
за єдність України. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад  

22 січня 2016 року 

4. Організувати покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та 
місць поховань видатних діячів Української Народної Республіки і Західно-
української Народної Республіки, борців за незалежність України у XX сто-
літті, загиблих учасників Революції Гідності та антитерористичної операції у 
Донецькій і Луганській областях. 

Управління культури, національностей, релігій та ту-
ризму, інформаційної діяльності та комунікацій з гро-
мадськістю, організаційний відділ апарату облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад  

До 22 січня 2016 року 



 2

5. Забезпечити організацію та проведення для широкої аудиторії інфор-
маційних, науково-просвітницьких, культурно-мистецьких та інших заходів, 
присвячених історії національно-визвольних змагань в Україні на початку 
XX століття, боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність України. 

Департамент освіти і науки, управління культури, на-
ціональностей, релігій та туризму, молоді та спорту, 
інформаційної діяльності та комунікацій з громад-
ськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад  

Січень 2016 року 

6. Сприяти реалізації ініціатив громадськості, зокрема молодіжних орга-
нізацій, спрямованих на розвиток міжрегіональних культурних обмінів, прове-
дення тематичних просвітницьких, виховних, культурно-мистецьких, спортив-
них та інших заходів патріотичного змісту. 

Департамент освіти і науки, управління культури, на-
ціональностей, релігій та туризму, молоді та спорту, 
інформаційної діяльності та комунікацій з громад-
ськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад  

Січень 2016 року 

7. Організувати проведення нових та оновлення діючих виставок архів-
них документів та матеріалів відповідної тематики. 

Державний архів області, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значення) рад  

Січень 2016 року 

8. Провести тематичні заходи у навчальних закладах, закладах культури, 
військових частинах. 

Департамент освіти і науки, управління молоді та 
спорту, культури, національностей, релігій та туризму, 
відділ взаємодії з правоохоронними органами та 
оборонної роботи апарату облдержадміністрації  

Січень 2016 року 

9. Сприяти широкому анонсуванню та висвітленню у засобах масової 
інформації заходів з відзначення в області Дня Соборності України, організації 
циклів тематичних теле- та радіопередач, присвячених історії національно-
визвольних змагань в Україні на початку XX століття, сучасному етапу бо-
ротьби за суверенітет та територіальну цілісність України. 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад  

Січень 2016 року 
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10. Організувати виготовлення та розміщення на рекламних площах у 
населених пунктах області соціальної реклами патріотичного змісту з нагоди 
Дня Соборності України. 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад  

До 22 січня 2016 року 

11. Забезпечити в місцях проведення заходів у зв’язку з відзначенням в 
області Дня Соборності України охорону громадського порядку, дотримання 
вимог безпеки дорожнього руху та належне медичне супроводження. 

Головне управління Національної поліції в області, 
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад  

Січень 2016 року 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                 В.Кальніченко 


