
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
27.07.2017 № 541/2017-р 

 

 
П  Л  А  Н  

обласних заходів з підготовки та відзначення 
80-річчя утворення Хмельницької області 

 
1. Забезпечити благоустрій територій, прилеглих до пам’ятників та па-

м’ятних знаків, видатним державним та культурним діячам, науковцям Хмель-
ницької області та України, упорядкування населених пунктів та автошляхів 
області. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад, інші органи 
місцевого самоврядування, управління житлово-
комунального господарства, регіонального роз-
витку та будівництва облдержадміністрації, ДП 
“Хмельницький облавтодор”, Служба автомо-
більних доріг в області 

Серпень-вересень 2017 року 

2. Організувати придбання (виготовлення) необхідної кількості зразків 
державної символіки та її розміщення на адміністративних будівлях місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, закладів, уста-
нов та організацій, святково-тематичне оформлення вулиць і майданів насе-
лених пунктів області. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад, інші органи міс-
цевого самоврядування, управління житлово-ко-
мунального господарства, культури, націо-
нальностей, релігій та туризму облдержадмі-
ністрації 

До 15 вересня 2017 року 

3. Організувати підготовку і проведення обласних урочистих зборів та 
святкового концерту з нагоди 80-річчя Хмельницької області за участю пред-
ставників місцевих органів влади та громадських формувань. Забезпечити 
урочисте вручення нагород. 

Управління культури, національностей, релі-
гій та туризму, інформаційної діяльності та ко-
мунікацій з громадськістю, організаційний від-
діл апарату облдержадміністрації, райдержадміні-
страції, виконавчі комітети міських (міст облас-
ного значення) рад, інші органи місцевого само-
врядування, 

До 22 вересня 2017 року 
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4. Організувати урочисте покладання квітів до пам’ятників Б. Хмель-
ницькому у м. Хмельницький за участю керівництва області. 

Управління культури, національностей, релі-
гій та туризму, інформаційної діяльності та ко-
мунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

До 22 вересня 2017 року 

5. Забезпечити проведення відповідних тематичних заходів: 
5.1. Естафети культур національних меншин області “Україна в нас одна”. 

Управління культури, національностей, релі-
гій та туризму облдержадміністрації 

Липень-грудень 2017 року 

5.2. Науково-практичної конференції “Хмельниччина – минуле і сього-
дення”. 

Управління культури, національностей, релі-
гій та туризму облдержадміністрації 

Вересень 2017 року 

5.3. Ярмарки сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки 
у м. Хмельницький (22 вересня 2017 року), ярмарки з продажу сільськогоспо-
дарської продукції та продукції переробних підприємств у районах та містах 
області. 

Департамент агропромислового розвитку обл-
держадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських (міст обласного значення) рад, 
інші органи місцевого самоврядування 

Вересень 2017 року 

5.4. Спортивних змагань з різних видів спорту, показові виступи спорт-
сменів, присвячені 80-річчю утворення Хмельницької області. 

Управління молоді та спорту облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських (міст обласного значення) рад, інші ор-
гани місцевого самоврядування 

Вересень 2017 року 

6. Забезпечити проведення у закладах освіти та культури області інфор-
маційних годин та уроків, лекцій, засідань за “круглим столом”, педагогічних 
читань, конференцій та інших тематичних заходів, присвячених історії та до-
сягненням Хмельницької області, ролі видатних постатей – вихідців з Хмель-
ниччини, які зробили вагомий внесок у розбудову української держави. 

Департамент освіти і науки, управління куль-
тури, національностей, релігій та туризму 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад, інші органи місцевого самоврядування 

Вересень-жовтень 2017 року 
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7. Організувати проведення нових та оновлення діючих тематичних 
виставок архівних документів, фотоматеріалів, творів мистецтва та літератури, 
експозицій у бібліотеках, музеях, архівах, навчальних закладах області, 
присвячених історії Хмельницької області. 

Департамент освіти і науки, управління куль-
тури, національностей, релігій та туризму 
облдержадміністрації, Державний архів області, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад, інші органи міс-
цевого самоврядування 

Вересень-жовтень 2017 року 

8. Сприяти широкому анонсуванню та висвітленню у засобах масової 
інформації заходів у зв’язку з відзначенням 80-річчя утворення Хмельницької 
області, організації циклів тематичних теле- та радіопередач. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад, інші органи 
місцевого самоврядування, управління інформа-
ційної діяльності та комунікацій з громад-
ськістю облдержадміністрації, філія ПАТ “Націо-
нальна суспільна телерадіокомпанія України” 
“Хмельницька регіональна дирекція “Поділля-центр” 

Вересень 2017 року 

9. Забезпечити у місцях проведення заходів з відзначення 80-річчя утво-
рення Хмельницької області охорону громадського порядку, дотримання 
вимог безпеки дорожнього руху, належний медичний та протипожежний 
супровід. 

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, інші органи місцевого 
самоврядування 

Вересень 2017 року 
 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 


