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ПЛАН ОБЛАСНИХ ЗАХОДІВ 

щодо зміцнення національної єдності, консолідації українського  
суспільства та підтримки ініціатив громадськості у цій сфері 

 

1. Забезпечити підтримку громадських ініціатив щодо проведення за 
участю учасників антитерористичної операції у Донецькій і Луганській об-
ластях, волонтерів, внутрішньо переміщених осіб заходів національно-патріо-
тичного змісту, у тому числі, спрямованих на утвердження національно-пат-
ріотичної свідомості дітей та молоді, вшанування героїв боротьби Україн-
ського народу за незалежність і територіальну цілісність, популяризацію на-
ціональної духовно-культурної спадщини, розвиток мережі військово-патріо-
тичних клубів. 

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 коміте-
ти міських (міст обласного значення) рад 

Постійно 

2. Забезпечити взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування з організаціями громадянського суспільства з ме-
тою підтримки ініціатив громадськості, спрямованих на: 

поширення інформації стосовно євроінтеграційного курсу України в 
європейський політичний, економічний та правовий простір, євроатлантичний 
безпековий простір 

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

Постійно 

національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання дітей і 
молоді 

Департамент освіти і науки, управління куль-
тури, національностей, релігій та туризму, мо-
лоді та спорту облдержадміністрації. райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад 

Постійно 
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проведення спільних медійних, культурних, освітніх та інших заходів за 
участю дітей та молоді з різних регіонів 

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 коміте-
ти міських (міст обласного значення) рад 
Постійно 

створення умов щодо оздоровлення та літнього відпочинку дітей та 
молоді, які проживають на територіях Донецької та Луганської областей, що 
зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту 

Департамент освіти і науки, управління молоді 
та спорту облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських (міст об-
ласного значення) рад 
Постійно 

розвиток волонтерського руху 
Департамент соціального захисту населення, 
управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 
Постійно 

проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи стосовно подолан-
ня історичних та розвінчування сучасних пропагандистських міфів. 

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

3. Висвітлювати інформацію про історію Українського народу та заходи 
щодо зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства, на-
ціонально-патріотичного виховання громадян.  

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

4. Сприяти створенню та трансляції національних фільмів та програм 
історико-патріотичного змісту. 

Філія НТКУ “Хмельницька регіональна дирекція 
“Поділля-центр”, управління інформаційної діяль-
ності та комунікацій з громадськістю облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі ко-
мітети міських (міст обласного значення) рад 

Постійно 
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5. Забезпечити в місцях проведення заходів охорону громадського по-
рядку, дотримання безпеки дорожнього руху та належне медичне супровод-
ження.  

Головне управління Національної поліції в об-
ласті, відділ взаємодії з правоохоронними орга-
нами та оборонної роботи апарату, Департамент 
охорони здоров’я облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад 

Постійно 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                      В. Олійник 


