
 
 
 
 
Про відзначення пам’ятних дат 
у першому півріччі 2018 року 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, указів Президента України від 11 лютого 2004 року № 180/2004 
“Про День вшанування учасників бойових дій на території інших держав”, від 
21 травня 2007 року № 431/2007 “Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами 
Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років”, від 11 лю-
того 2015 року № 69/2015 “Про вшанування подвигу учасників Революції 
гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні”, від 01 серпня 2000 року 
№ 940/2000 “Про вшанування пам’яті Тараса Григоровича Шевченка” та 
ухвалення на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання 28 червня 1996 року 
Основного Закону Держави Україна, з метою вшанування пам’яті визначних 
українських особистостей та осіб, які присвятили своє життя служінню Ук-
раїнському народу, а також тих, хто став жертвами доленосних подій україн-
ської 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 першому півріччі 2018 року, зокрема: 

15 лютого 2018 року – День вшанування учасників бойових дій на тери-
торії інших держав; 

20 лютого 2018 року – День Героїв Небесної Сотні; 
08-09 березня 2018 року – дні вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка; 
25 березня 2018 року – День визволення м. Хмельницький від фашист-

ських загарбників; 
11 квітня 2018 року – Міжнародний день визволення в’язнів нацистських 

концтаборів; 
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08-09 травня 2018 року – День пам’яті та примирення, День Перемоги 
над нацизмом у Європі; 

21 травня 2018 року – День пам’яті жертв політичних репресій; 
22 червня 2018 року – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні; 
28 червня 2018 року – День Конституції України. 

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


