
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
21.06.2017 № 459/2017-р 

 

 
П Л А Н  

заходів з підготовки та відзначення в області  
26-ї річниці незалежності України 

 
1. Забезпечити благоустрій населених пунктів області, упорядкування 

об’єктів культурної спадщини, пам’ятників, пам’ятних знаків та місць похо-
вань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність 
України у XX столітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників 
антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях. 

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

Серпень 2017 року 

2. Забезпечити проведення у День Державного Прапора України в облас-
ному, районних центрах, містах обласного значення та інших населених 
пунктах області офіційної церемонії урочистого підняття Державного Прапора 
України за участю керівництва органів державної влади та місцевого само-
врядування, громадськості. 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму, інформаційної діяльності та ко-
мунікацій з громадськістю, організаційний від-
діл апарату облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських (міст об-
ласного значення) рад 

23 серпня 2017 року 

3. Забезпечити організацію з нагоди Дня незалежності України в насе-
лених пунктах області урочистих заходів (зборів, мітингів, віче тощо) за 
участю керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, депутатів місцевих рад, громадськості, духовенства. 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму, інформаційної діяльності та ко-
мунікацій з громадськістю, організаційний від-
діл апарату облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських (міст об-
ласного значення) рад 

До 24 серпня 2017 року 
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4. Організувати в обласному, районних центрах, містах обласного зна-
чення та інших населених пунктах церемоній покладання корзин та квітів до 
пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань видатним діячам україн-
ського державотворення, борцям за незалежність України, загиблим учасни-
кам Революції Гідності, антитерористичної операції у Донецькій і Луганській 
областях. 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму, інформаційної діяльності та ко-
мунікацій з громадськістю, організаційний від-
діл апарату облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських (міст об-
ласного значення) рад 

До 24 серпня 2017 року 

5. Провести роботу з представниками релігійних організацій області що-
до проведення молебнів за Україну та український народ. 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських (міст об-
ласного значення) рад 

До 24 серпня 2017 року 

6. Організувати та провести виставку-ярмарок “Подільська бджілка”. 
Департамент агропромислового розвитку обл-
держадміністрації 

Серпень 2017 року 

7. Забезпечити проведення навчально-виховних, інформаційно-просвіт-
ницьких, культурно-мистецьких та інших тематичних заходів, присвячених 
подіям та персоналіям різних періодів багатовікової історії становлення і 
розвитку Української держави, державних символів України. 

Департамент освіти і науки, управління куль-
тури, національностей, релігій та туризму, мо-
лоді та спорту облдержадміністрації, Держав-
ний архів області, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного зна-
чення) рад 

Серпень 2017 року 

8. Забезпечити проведення тематичних виставок фото- та архівних до-
кументів, присвячених історії українського державотворення та питанням су-
часного розвитку Української держави. 

Державний архів області, управління культури, 
національностей, релігій та туризму, Департа-
мент освіти і науки облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад 

Серпень 2017 року 
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9. Організувати проведення фестивалю середньовічної культури “Старо-
давній Межибіж”, свята народного костюма “Жива традиція”, виставки-ярмар-
ку виробів майстрів народного мистецтва “Барви Хмельниччини”, VII Всеук-
раїнської школи майстерності для творчих людей з особливими потребами, 
мистецької акції “На гостину до музею” – “Історія на полотні: пригадаймо 
разом!”. 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації 

Серпень 2017 року 

10. Організувати тематичний показ хронікально-документальних та ху-
дожніх фільмів про боротьбу українського народу за незалежність України, 
сучасні процеси її державотворення, видатних особистостей вітчизняної історії 
та цикл документальних фільмів “Хмельниччина туристична” про історію 
області 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації 

Серпень-вересень 2017 року 

11. 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 грома-
дянської позиції та національно-патріотичної свідомості. 

Департамент освіти і науки, управління молоді 
та спорту облдержадміністрації, райдержадміні-
страції, виконавчі комітети міських (міст облас-
ного значення) рад 

Серпень-вересень 2017 року 

12. Сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на зміц-
нення громадської злагоди, єднання суспільства у справі розбудови держави, 
розвиток міжрегіональних зв’язків, популяризацію української культури, зви-
чаїв і традицій українського народу, патріотичне виховання молоді. 

Управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю, культури, національнос-
тей, релігій та туризму, молоді та спорту, Де-
партамент освіти і науки облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

Серпень 2017 року 

13. Ужити заходів щодо вирішення проблемних питань соціального за-
хисту осіб, які отримали інвалідність унаслідок участі у Революції Гідності, 
антитерористичній операції у Донецькій і Луганській областях, родин загиб-
лих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції у 
Донецькій і Луганській областях, а також забезпечувати надання державної 
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підтримки борцям за незалежність України у XX столітті та громадянам, які 
сьогодні відстоюють суверенітет і територіальну цілісність України. 

Департаменти соціального захисту населення, 
охорони здоров’я облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад 

Протягом 2017 року 

14. 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 унаслідок 
участі у Революції Гідності, антитерористичній операції у Донецькій і Луган-
ській областях, родинам загиблих (померлих) осіб з їх числа. 

Департаменти соціального захисту населення, 
охорони здоров’я, управління культури, націо-
нальностей, релігій та туризму, інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю обл-
держадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад 

Серпень 2017 року 

15. Сприяти широкому анонсуванню та висвітленню у засобах масової 
інформації теми українського державотворення та заходів з відзначення в 
області Дня Державного Прапора України та 26-ї річниці незалежності 
України, організації циклів тематичних теле- та радіопередач. 

Управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад, філія ПАТ 
“Національна Суспільна Телерадіокомпанія Ук-
раїни” “Хмельницька регіональна дирекція “По-
ділля-центр” 

Серпень 2017 року 

16. Організувати придбання (виготовлення) та розміщення на рекламних 
площах у регіонах області відповідної соціальної реклами. 

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

Серпень 2017 року 
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17. Забезпечити в місцях проведення масових заходів охорону громад-
ського порядку, дотримання безпеки дорожнього руху та належне медичне 
супроводження. 

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 

Серпень 2017 року 

 
 
Заступник голови 
адміністрації             В. Олійник 


