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П Л А Н 

обласних заходів з підготовки та відзначення 100-річчя Національної  
академії наук України 

 

1. Провести урочисті заходи з нагоди відзначення 100-річчя Національ-
ної академії наук України за участю представників органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, наукових установ.  

Департамент освіти і науки обласної державної 
адміністрації, районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських (міст обласного зна-
чення) рад 

Жовтень 2018 року 

2. Організувати проведення регіональних конкурсів на кращі наукові 
роботи серед учнівської та студентської молоді, а також тематичних, наукових 
конференцій, “круглих столів”, семінарів, інших наукових та просвітницьких 
заходів за участю представників наукової еліти. 

Департамент освіти і науки обласної державної 
адміністрації, Хмельницький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти 

Протягом 2017-2018 років 

3. Створення та оновлення тематичних музейних експозицій, організація 
виставок з поширення інформації про історію, діяльність Національної ака-
демії наук України та імена її видатних вчених, уродженців Хмельниччини. 

Департамент освіти і науки, управління культури, 
національностей, релігій та туризму обласної дер-
жавної адміністрації, Державний архів області, 
районні державні адміністрації, виконавчі комітети 
міських (міст обласного значення) рад 

Протягом 2017-2018 років 

4. Сприяння громадським об’єднанням, благодійним фондам у проведен-
ні пошукових робіт, встановленні місць, пов’язаних з історією Національної 
академії наук та іменами її видатних вчених, уродженців Хмельниччини, 
ушануванні їх пам’яті, проведенні відповідної науково-дослідної роботи. 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму обласної державної адміністрації, 
районні державні адміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад 

Протягом 2017-2018 років 
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5. Встановлення нових, у разі необхідності, та утримання в належному 
стані встановлених раніше пам’ятників та меморіальних дощок у місцях, 
пов’язаних з історією Національної академії наук України та іменами її видат-
них вчених. 

Управління житлово-комунального господар-
ства, відділ містобудування та архітектури об-
ласної державної адміністрації, районні дер-
жавні адміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад 

Протягом 2017-2018 років 

6. Розгляд у встановленому чинним законодавством порядку питання 
щодо найменування/перейменування об’єктів топоніміки населених пунктів, 
навчальних закладів, наукових установ на честь видатних вчених Національної 
академії наук України. 

Управління житлово-комунального господар-
ства, відділ містобудування та архітектури об-
ласної державної адміністрації, районні дер-
жавні адміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад 

Протягом 2017-2018 років 

7. Сприяти широкому висвітленню у засобах масової інформації облас-
них заходів з відзначення 100-річчя Національної академії наук України, 
організації відповідних тематичних виступів науковців, громадських діячів.  

Управління інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю обласної державної 
адміністрації, районні державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських (міст обласного зна-
чення) рад 
Протягом 2017-2018 років 

 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 


