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ЗАХОДИ 
з відзначення в області у 2016 році Дня хрещення  

Київської Русі-України 
 

1. Сприяти християнським конфесіям області у проведенні духовно-
просвітницьких заходів, присвячених Дню хрещення Київської Русі-України.  

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети (міст обласного значення) рад 

Протягом року  
 
2. Взяти участь у святкових заходах, що проводитимуть християнські 

конфесії області  з нагоди відзначення Дня хрещення Київської Русі-України. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети (міст обласного значення) рад 

Липень 2016 року  
 

3. Провести у місцевих засобах масової інформації роз’яснювальну роботу 
щодо конституційних принципів свободи світогляду і віросповідання в Україні, 
християнських цінностей та їх значення для зміцнення гуманістичних засад 
суспільства. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети (міст обласного значення) рад 

Протягом року  
 

4. Забезпечити участь представників громадськості області в заходах, 
присвячених відзначенню Дня хрещення Київської Русі - України.  

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети (міст обласного значення) рад 

Протягом року  
 

5. Провести у навчальних закладах області суспільно-філософські читан-
ня, науково-практичні конференції, виставки з висвітлення історії християнства в 



 2

Україні з метою виховання у молоді почуття поваги до духовної спадщини 
українського народу. 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети (міст облас-
ного значення) рад 

Протягом року 
 

6. Організувати перегляди кінофільмів, присвячених історії християнства в 
Україні. 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  
обласна фірма “Кіновідеопрокат”  

Протягом року 
 

7. Розгорнути учнівський та студентський волонтерський рух для 
проведення благодійних акцій, доброчинної допомоги соціально незахищеним 
верствам населення: сиротам, інвалідам, людям похилого віку тощо. 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети (міст облас-
ного значення) рад 

Протягом року 
 

8. Забезпечити у місцях проведення заходів з відзначення Дня хрещення 
Київської Русі-України охорону громадського порядку, дотримання вимог 
безпеки дорожнього руху та належний медичний супровід. 

Головне управління НП в області, Департамент 
охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержад-
міністрації, виконавчі комітети (міст обласного зна-
чення) рад 

Протягом року  
 

9. Сприяти розміщенню у місцевих засобах масової інформації тематич-
них матеріалів, спрямованих на висвітлення подій у рамках хрещення 
Київської Русі-України та підвищення історичної обізнаності населення. 

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

Липень 2016 року 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В.Кальніченко 
 


