
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
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З  А  Х  О  Д  И  
з підготовки та відзначення 80-річчя від дня народження В’ячеслава Чорновола 

 

1. Провести урочисті заходи, приурочені 80-річчю від дня народження 
В’ячеслава Чорновола, за участі представників місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, громад-
ськості, діячів науки та культури.  

Управління культури, національностей, релігій та ту-
ризму, інформаційної діяльності та комунікацій з гро-
мадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських (міст обласного значення) 
рад 

Грудень 2017 року  

2. Забезпечити проведення тематичних конференцій, засідань “круглих 
столів”, наукових читань, лекцій, семінарів, книжково-ілюстративних виста-
вок, інших заходів, присвячених популяризації наукової, державної та істори-
ко-культурної спадщини В’ячеслава Чорновола.  

Департамент освіти і науки, управління культури, на-
ціональностей, релігій та туризму облдержадміністра-
ції, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад  

Грудень 2017 року 

3. Провести в навчальних закладах просвітницькі заходи, спрямовані на 
вивчення ролі історичної постаті В’ячеслава Чорновола в історії українського 
державотворення.  

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад 

Грудень 2017 року 

4. Організувати в музеях області відкриття нових та оновлення існуючих 
тематичних музейних експозицій, присвячених діяльності В’ячеслава Чорно-
вола у відповідний період української історії. 

Управління культури, національностей, релігій та ту-
ризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад  

Грудень 2017 року – січень 2018 року 
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5. Сприяти ініціативам громадськості щодо вшанування пам’яті та по-
пуляризації наукової і державотворчої спадщини В’ячеслава Чорновола.  

Управління інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю облдержадміністрації 

Грудень 2017 року 

6. Організувати перегляди хронікально-документальних кінофільмів, які 
висвітлюють діяльність В’ячеслава Чорновола. 

Обласна фірма “Кіновідеопрокат” 

Грудень 2017 року – січень 2018 року 

7. Сприяти широкому висвітленню у засобах масової інформації заходів 
з відзначення 80-річчя від дня народження В’ячеслава Чорновола, організації 
тематичних виступів громадських діячів, науковців. 

Філія ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпа-
нія України” “Хмельницька регіональна дирекція 
“Поділля-центр”, управління інформаційної діяльнос-
ті та комунікацій з громадськістю облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад  

Грудень 2017 року – січень 2018 року 

8.Забезпечити трансляцію тематичних інформаційно-пізнавальних передач, 
демонстрацію документальних та художніх фільмів, соціальної реклами. 

Філія ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпа-
нія України” “Хмельницька регіональна дирекція 
“Поділля-центр”, управління інформаційної діяльнос-
ті та комунікацій з громадськістю облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад  

Грудень 2017 року – січень 2018 року 

9. Забезпечити у місцях проведення масових заходів, присвячених 80-річ-
чю від дня народження В’ячеслава Чорновола, охорону громадського порядку, 
дотримання правил дорожнього руху та запобігання можливим провокаціям. 

Головне управління Національної поліції в області, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад. 

Грудень 2017 року 

 
 
Заступник голови – керівник   
апарату адміністрації               Ю. Бирка 


