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П  Л  А  Н  

заходів з відзначення в області 500-річчя Реформації 
 

1. Забезпечити проведення: 
1.1. За участю представників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, релігійних організацій та громадськості урочистих заходів з 
нагоди 500-річчя Реформації. 

Управління культури, національностей, релігій та ту-
ризму; інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації, райдержадміні-
страції, виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад за участю представників протестант-
ських релігійних організацій  

Жовтень, листопад 2017 року 

1.2. Тематичних наукових конференцій, засідань “круглого столу”, семі-
нарів, відкритих лекцій, інших наукових та просвітницьких заходів з нагоди 
500-річчя Реформації. 

Управління культури, національностей, релігій та ту-
ризму, інформаційної діяльності та комунікацій з гро-
мадськістю, Департамент освіти і науки облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад за участю 
представників протестантських релігійних органі-
зацій  

Протягом 2017 року 

1.3. Всеукраїнської науково-практичної конференції “Релігія і церква як 
чинник історичних та суспільних процесів Східної Європи”. 

Управління культури, національностей, релігій та ту-
ризму, інформаційної діяльності та комунікацій з гро-
мадськістю, Департамент освіти і науки облдерж-
адміністрації за участю представників релігійних 
організацій  

Жовтень 2017 року 

1.4. У загальноосвітніх навчальних закладах тематичних бесід, семінарів 
та інших комунікативних заходів з висвітлення історії Реформації, у тому 
числі: 

циклу лекцій та бесід морально-виховного та патріотичного змісту про 
втілення в життя ідей Реформації; 



 2

конкурсу “Знавці Біблії” серед учнів шкіл, в яких викладається предмет 
“Християнська етика”; 

духовно-освітніх програм про наслідки вживання алкоголю, тютюну, 
наркотиків та дошлюбних статевих стосунків; 

перегляд та обговорення змісту фільмів “Ісус”, “Лютер”, “Бен Гур” 
тощо. 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад за участю представ-
ників протестантських релігійних організацій  

Протягом 2017 року 

1.5. У вищих навчальних закладах “круглих столів” та інших пізнаваль-
но-комунікативних заходів за участю студентів, викладачів, представників ор-
ганів влади та протестантських релігійних організацій, у тому числі конфе-
ренції вчителів-християн області “Вплив ідей реформації на розвиток сучасної 
педагогіки”. 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації;, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад за участю представ-
ників протестантських релігійних організацій  

Протягом 2017 року 

2. Забезпечити: 
2.1. Збереження та популяризацію визначних вітчизняних пам’яток 

духовної культури, пов’язаних з історією протестантизму. 
Управління культури, національностей, релігій та ту-
ризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад 

Постійно 

2.2. Створення в бібліотечних та музейних закладах області експозицій, 
виставок історичних документів, церковно-богословської та художньої літера-
тури, проведення за участю представників протестантських організацій у 
бібліотечних закладах області тематичних бесід, лекцій, засідань за “круглим 
столом”, присвячених 500-річчю Реформації. 

Управління культури, національностей, релігій та ту-
ризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад за участю протестантських релігійних орга-
нізацій 

Протягом 2017 року 
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2.3. Виготовлення та розміщення в бібліотечних закладах області інфор-
маційно-просвітницьких матеріалів, присвячених історії Реформації в Україні 
та області. 

Управління культури, національностей, релігій та ту-
ризму облдержадміністрації за участю протестант-
ських релігійних організацій 

Протягом 2017 року 

3. Сприяти: 
3.1. Організації та проведенню протестантськими релігійними організа-

ціями фестивалів духовної християнської музики та співу “Симфонія Душі”, 
постановці театралізованих вистав “Снігова королева”, “Лонгін” тощо, мюзик-
лів “Реформація в мені”, реалізації тематично-просвітницького театралізо-
ваного проекту “Тролейбус Реформації”, інших масових заходів із вшанування 
500-річчя Реформації та з нагоди державних та християнських свят. 

Управління культури, національностей, релігій та ту-
ризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад за участю протестантських релігійних орга-
нізацій   

Протягом 2017 року 

3.2. Демонстрації у місцевих кінотеатрах документальних та художніх 
фільмів, присвячених історії Реформації. 

Управління культури, національностей, релігій та ту-
ризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, ви-
конавчі комітети міських (міст обласного значення) рад 
за участю протестантських релігійних організацій   

Протягом 2017 року 

3.3. Виготовленню та розміщенню соціальної реклами (біг-борди, сіті-
лайти), створенню і трансляції через місцеві теле-, радіокомпанії циклів тема-
тичних передач, демонстрації відповідних документальних і художніх фільмів, 
присвячених 500-річчю Реформації. 

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

Протягом 2017 року 

3.4. Реалізації інших ініціатив протестантських релігійних організацій, 
спрямованих на проведення тематичних просвітницьких, виховних, культур-
но-мистецьких, спортивних та інших заходів. 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст об-
ласного значення) рад 

Протягом 2017 року 
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4. Забезпечити у місцях проведення заходів з відзначення в області 500-
річчя Реформації охорону громадського порядку, дотримання вимог безпеки 
дорожнього руху та належний медичний супровід. 

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

Протягом 2017 року 

 
 
Тимчасово виконуючий обов’язки 
заступника голови – керівника 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 
 


