
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
31.03.2016 № 151/2016-р 

 
 
 

ПЛАН 
обласних заходів з підготовки та відзначення  

25-ї річниці незалежності України 
 

1. Забезпечити здійснення благоустрою населених пунктів, упорядку-
вання об’єктів культурної спадщини, пам’ятників, пам’ятних знаків та місць 
поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалеж-
ність України у XX столітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників 
антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях. 

Управління житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значення) 
рад  

Серпень 2016 року 

2. Забезпечити проведення з нагоди Дня Державного Прапора України 
(23 серпня 2016 року) у населених пунктах області офіційної церемонії уро-
чистого підняття Державного Прапора України.  

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму, інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю, відділ взаємодії з правоохорон-
ними органами, оборонної роботи, запобігання та 
виявлення корупції апарату облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад  

До 24 серпня 2016 року 

3. Забезпечити підготовку до проведення загальнонаціональної хвилини 
мовчання в пам’ять про загиблих воїнів-захисників України. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації, райдержадміністра-
ції, виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад  

До 24 серпня 2016 року 

4. Організувати привітання військовослужбовців, які виконують служ-
бові обов’язки в районі проведення антитерористичної операції у Донецькій і 
Луганській областях. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації  

До 24 серпня 2016 року 
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5. Організувати проведення тематичних інформаційних, навчально-ви-
ховних, культурно-мистецьких та інших заходів, спрямованих на популяри-
зацію державних символів України. 

Департамент освіти і науки, управління культури, 
національностей, релігій та туризму, молоді та 
спорту, інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації, Державний 
архів області, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських (міст обласного значення) рад  

Серпень-вересень 2016 року 

6. Забезпечити організацію з нагоди Дня незалежності України урочис-
тих заходів (зборів, мітингів, віче) за участю керівників місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, 
громадськості, духовенства. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму, інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад  

До 24 серпня 2016 року 

7. Запропонувати релігійним організаціям провести 24 серпня 2016 року 
молебні за Україну. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації, райдержадміністра-
ції, виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад 

До 24 серпня 2016 року 

8. Організувати покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та 
місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за неза-
лежність України у XX столітті, учасників Революції Гідності та антитеро-
ристичної операції у Донецькій і Луганській областях. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму, інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад  

До 24 серпня 2016 року 

9. Організувати проведення фестивалів хорів ветеранів війни та праці, 
середньовічної культури “Стародавній Межибіж”, вишиванок “Вишиванки 
чарівна краса” та народного мистецтва. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації 

Березень-серпень 2016 року 
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10. Забезпечити проведення для широкої аудиторії інформаційних, нау-
кових, просвітницьких, культурних та інших заходів, присвячених історії здо-
буття Україною незалежності та 25-й річниці цієї знаменної події, видатним 
історичним особистостям та сучасним діячам українського державотворення, 
захисникам Батьківщини, які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну 
цілісність держави, її європейський вибір. 

Департамент освіти і науки, управління культури, 
національностей, релігій та туризму, молоді та 
спорту, інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації, Державний 
архів області, райдержадміністрації, виконавчі ко-
мітети міських (міст обласного значення) рад 

Серпень-грудень 2016 року 

11. Провести тематичні виставки фото- та архівних документів, присвя-
чені історії українського державотворення та питанням сучасного розвитку 
Української держави. 

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

Серпень 2016 року 

12. Організувати у навчальних, у тому числі дошкільних та позашкіль-
них, закладах пізнавальні, ігрові, навчально-виховні, мистецькі, спортивні за-
ходи, спрямовані на формування у підростаючого покоління активної гро-
мадянської позиції та національно-патріотичної свідомості. 

Департамент освіти і науки, управління молоді та спор-
ту облдержадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значення) рад  

Серпень-грудень 2016 року 

13. Організувати цикл урочистих, просвітницьких та інших тематичних 
заходів з нагоди 25-ї річниці референдуму на підтвердження Акта проголо-
шення незалежності України (01 грудня 1991 року). 

Департамент освіти і науки, управління культури, 
національностей, релігій та туризму, інформацій-
ної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, Державний архів області, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад  

Протягом 2016 року 

14. Сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на консолі-
дацію українського суспільства, розвиток міжрегіонального співробітництва, 
популяризацію України у світі, її культури, звичаїв і традицій. 

Управління культури, національностей, релігій та ту-
ризму, молоді та спорту, Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконав-
чі комітети міських (міст обласного значення) рад 

Протягом 2016 року 
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15. Ужити невідкладних заходів щодо вирішення проблемних питань со-
ціального захисту осіб, які отримали інвалідність унаслідок участі у Революції 
Гідності, антитерористичній операції у Донецькій і Луганській областях, ро-
дин загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 
операції у Донецькій і Луганській областях, а також забезпечувати надання 
державної підтримки борцям за незалежність України у XX столітті та грома-
дянам, які сьогодні відстоюють суверенітет і територіальну цілісність України. 

Департаменти соціального захисту населення, охо-
рони здоров’я облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських (міст облас-
ного значення) рад  

Постійно 

16. Сприяти в установленому порядку розвитку волонтерського руху, 
діяльності громадських об’єднань, релігійних організацій, активістів, які на-
дають підтримку особам, які втратили здоров’я і працездатність внаслідок 
участі у Революції Гідності, антитерористичній операції у Донецькій і Луган-
ській областях, родинам загиблих (померлих) осіб з їх числа. 

Департаменти соціального захисту населення, охо-
рони здоров’я, управління культури, національ-
ностей, релігій та туризму, інформаційної діяль-
ності та комунікацій з громадськістю облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі ко-
мітети міських (міст обласного значення) рад  

Серпень 2016 року 

17. Сприяти реалізації ініціатив громадськості щодо проведення про-
світницьких, виховних, культурно-мистецьких, спортивних та інших заходів 
патріотичного змісту, відповідних молодіжних акцій, розвитку міжрегіональ-
них культурних обмінів. 

Департамент освіти і науки, управління культури, 
національностей, релігій та туризму, молоді та 
спорту, інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад  

Серпень 2016 року 

18. Вжити заходів щодо активізації роботи, спрямованої на формування 
у молодіжному середовищі шанобливого ставлення до нинішніх захисників 
України, борців за її незалежність у XX столітті, поваги до державних сим-
волів України. 

Департамент освіти і науки, управління культури, 
національностей, релігій та туризму, молоді та 
спорту облдержадміністрації, райдержадміністра-
ції, виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад  

Протягом 2016 року 
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19. Вживати заходів щодо забезпечення широкого висвітлення у засобах 
масової інформації теми українського державотворення, актуальних питань 
сучасного розвитку України та боротьби за її незалежність, зокрема щодо по-
дій в Україні під час Революції Гідності, подвигу учасників антитерористичної 
операції у Донецькій і Луганській областях. 

Управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад 

Серпень 2016 року 

20. Організувати придбання (виготовлення) та розміщення на рекламних 
площах у регіонах області відповідної соціальної реклами, придбання (виго-
товлення) та розповсюдження серед населення друкованої продукції святкової 
тематики. 

Управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад 

Протягом 2016 року 

21. Забезпечити проведення загальнонаціональної інформаційної кампа-
нії із широким використанням носіїв зовнішньої реклами і фото привітанням 
військовослужбовців Збройних Сил України та волонтерів. 

Управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад 

Серпень 2016 року 

22. Забезпечити у місцях проведення заходів з відзначення 25-ї річниці 
незалежності України охорону громадського порядку та дотримання вимог 
безпеки дорожнього руху, медичне супроводження та належний санітарно-
епідемічний стан. 

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, 
оборонної роботи, запобігання та виявлення ко-
рупції апарату, Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, Головне управління Націо-
нальної поліції в області  

Серпень 2016 року 
 
 
Заступник голови 
адміністрації               В. Кальніченко 


