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ПЛАН ОБЛАСНИХ ЗАХОДІВ  
з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років  

та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року 
 

1. Забезпечити проведення в обласному, районних центрах, містах облас-
ного значення, інших населених пунктах області урочистих та інших тема-
тичних заходів за участі керівників місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, учасників антитерористичної операції у 
Донецькій та Луганській областях, представників громадських об’єднань і 
організацій, діячів науки та культури з нагоди100-річчя: 

початку Української революції та створення Української Центральної 
Ради  березень 2017 року; 

формування Першого українського полку імені Богдана Хмельницького 
та початку створення українського національного війська  травень 2017 року; 

створення Генерального Секретаріату Української Центральної Ради, 
першого українського уряду  червень 2017 року; 

проголошення Української Народної Республіки  листопад 2017 року; 

проголошення незалежності Української Народної Республіки  січень 
2018 року; 

бою під Крутами  січень 2018 року; 

затвердження Тризуба державним гербом Української Народної Рес-
публіки  лютий 2018 року; 

звільнення Криму від більшовиків  квітень 2018 року; 

створення Українського військово-морського флоту  квітень 2018 року; 

“Листопадового зриву”, українського повстання у Львові, унаслідок якого 
проголошено Західноукраїнську Народну Республіку  листопад 2018 року; 

заснування Української академії наук  листопад 2018 року; 

проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західно-
української Народної Республіки  січень 2019 року; 

Першого зимового походу Армії УНР  грудень 2019 року; 
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Другого зимового походу Армії УНР та 100-ті роковини розстрілу вояків 
Армії УНР біля с. Базар Житомирської області  листопад 2021 року. 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму, інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю, організаційний відділ 
апарату облдержадміністрації, райдержадміні-
страції, виконавчі комітети міських (міст облас-
ного значення) рад 

Протягом 2017-2021 років 

2. Сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на збереження та 
відновлення національної пам’яті, популяризацію подій та вшанування пам’яті 
учасників Української революції 1917-1921 років, консолідацію суспільства. 

Департамент освіти і науки, управління куль-
тури, національностей, релігій та туризму, мо-
лоді та спорту, інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських (міст обласного значення) рад 

Постійно 

3. Взяти участь у реалізації Всеукраїнського науково-просвітницького, 
історико-краєзнавчого проекту “Місця пам’яті Української революції 1917-
1921 років”, зокрема: 

3.1. Вжити заходів щодо створення та забезпечення діяльності обласної 
науково-редакційної групи для підготовки матеріалів до проекту “Місця пам’яті 
Української революції”. 

Державний архів області 

Протягом 2016-2021 років 

3.2. Надавати інформацію для наповнення геоінформаційної системи 
“Місця пам’яті Української революції”. 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму, інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю облдержадміністрації, 
Державний архів області, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських (міст обласного зна-
чення) рад 

Протягом 2016-2021 років 

3.3. Забезпечити взяття на облік в установленому порядку об’єктів 
культурної спадщини, пов’язаних з Українською революцією 1917-1921 років, 
виявлених у ході реалізації проекту “Місця пам’яті Української революції”. 

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

Постійно 
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3.4. Сприяти висвітленню в засобах масової інформації та на веб-сайтах 
місцевих органів виконавчої влади матеріалів та результатів проекту “Місця 
пам’яті Української революції”. 

Державний архів області, управління інформа-
ційної діяльності та комунікацій з громад-
ськістю облдержадміністрації, райдержадміні-
страції, виконавчі комітети міських (міст облас-
ного значення) рад 

Протягом 2016-2021 років 

4. Організувати: 
4.1. Тематичні міжнародні наукові, науково-практичні конференції, засі-

дання “круглого столу”, семінари, присвячені подіям та постатям Української 
революції 1917-1921 років. 

Департамент освіти і науки, управління куль-
тури, національностей, релігій та туризму обл-
держадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад 

Протягом 2017-2021 років 

4.2. Тематичні інформаційні, навчально-виховні, культурно-мистецькі 
заходи, тематичні виставки архівних документів, речових пам’яток і фото-
матеріалів, спрямованих на донесення інформації про події Української рево-
люції 1917-1921 років, виховання патріотизму та підвищення інтересу до 
історії України у громадян, передусім учнівської та студентської молоді, 
військовослужбовців Збройних Сил. 

Департамент освіти і науки, управління куль-
тури, національностей, релігій та туризму, уп-
равління молоді та спорту облдержадміністра-
ції, Державний архів області, райдержадміні-
страції, виконавчі комітети міських (міст облас-
ного значення) рад 

Протягом 2017-2021 років 

5. Забезпечити упорядження та утримання в належному стані меморіаль-
них комплексів, пам’ятників і меморіальних дощок, місць поховань учасників 
Української революції 1917-1921 років. 

Управління житлово-комунального господар-
ства облдержадміністрації, райдержадміністра-
ції, виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад 

Протягом 2017-2021 років 

6. Вжити заходів до увічнення пам’яті про події, звитяги українських 
військових доби Української революції 1917-1921 років, шляхом спорудження 
меморіалів, пам’ятників, встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок, 
у тому числі виявлених у ході реалізації Всеукраїнського науково-просвіт-
ницького, історико-краєзнавчого проекту “Місця пам’яті Української рево-
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люції 1917-1921 років”, найменування (перейменування) об’єктів топоніміки насе-
лених пунктів, географічних назв, навчальних, культурно-мистецьких закладів. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

Протягом 2017-2021 років 

7. Забезпечити виготовлення, розміщення інформаційних матеріалів та 
соціальної реклами, присвяченої подіям та постатям Української революції 
1917-1921 років. 

Управління інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

Протягом 2017-2021 років 

8. Сприяти науковим, краєзнавчим дослідженням, присвяченим 100-річчю 
подій Української революції 1917-1921 років, її ролі в історії України та 
Європи, а також життю і діяльності учасників українського визвольного руху 
початку XX століття. 

Департамент освіти і науки, управління куль-
тури, національностей, релігій та туризму обл-
держадміністрації, Державний архів області, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

Постійно 

9. Сприяти створенню та трансляції програм, присвячених відзначенню 
100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшануванню пам’яті 
її учасників. 

Філія НТКУ “Хмельницька регіональна дирек-
ція “Поділля-центр”, управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю обл-
держадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад 

Постійно 

10. Забезпечити в місцях проведення заходів охорону громадського порядку, 
дотримання безпеки дорожнього руху та належне медичне супроводження. 

Головне управління Національної поліції в об-
ласті, відділ взаємодії з правоохоронними ор-
ганами, оборонної роботи, запобігання та вияв-
лення корупції апарату, Департамент охорони 
здоров’я облдержадміністрації, райдержадміні-
страції, виконавчі комітети міських (міст облас-
ного значення) рад 

Протягом 2017-2021 років 
 
 

Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


