
 
 
 
 
Про відзначення пам’ятних дат 
у другому півріччі 2017 року

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, указів Президента України від 30 жовтня 2001 року № 1020/2001 
“Про День партизанської слави”, від 02 грудня 1995 року № 1116/95 “Про 
впорядкування відзначення пам’ятних дат і ювілеїв”, від 14 жовтня 2014 року 
№ 806/2014 “Про День захисника України”, від 20 жовтня 2009 року 
№ 836/2009 “Про День визволення України від фашистських загарбників”, від 
13 листопада 2014 року № 872/2014 “Про День Гідності та Свободи”, від 
26 листопада 1998 року № 1310/98 “Про встановлення Дня пам’яті жертв 
голодоморів”, з метою вшанування пам’яті осіб, які присвятили своє життя 
служінню українському народу, виборюванню її незалежності та відстоюван-
ню захисту прав і свобод людини і громадянина, а також тих, хто став 
жертвами доленосних подій української історії: 

1. Управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськіс-
тю, культури, національностей, релігій та туризму, організаційному відділу 
апарату облдержадміністрації забезпечити організаційну підготовку та участь 
керівництва і структурних підрозділів облдержадміністрації у заходах з нагоди 
окремих пам’ятних дат у другому півріччі 2017 року, зокрема:  

22 вересня 2017 року – День партизанської слави; 
24 вересня 2017 року – День міста Хмельницький; 
14 жовтня 2017 року – День Захисника України; 
28 жовтня 2017 року – День визволення України від фашистських загарб-

ників; 
21 листопада 2017 року – День Гідності та Свободи; 
25 листопада 2017 року – День пам’яті жертв голодоморів; 
01 грудня 2017 року – 26-та річниця референдуму на підтвердження 

Акта проголошення незалежності України; 
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24 грудня 2017 року – річниця від дня народження В’ячеслава Чорно-
вола. 

2. Райдержадміністраціям, рекомендувати виконкомам міських (міст об-
ласного значення) рад провести урочисті, меморіальні, інформаційно-просвіт-
ницькі та інші тематичні заходи (зустрічі, мітинги-реквієми, покладання кві-
тів), присвячені зазначеним пам’ятним датам. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


