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П Л А Н  
заходів з підготовки та відзначення в області 

27-ї річниці незалежності України 
 

1. Забезпечити благоустрій населених пунктів області, упорядкування 
об’єктів культурної спадщини, пам’ятників, пам’ятних знаків та місць 
поховань видатних діячів українського державотворення, борців за 
незалежність України у XX столітті, загиблих учасників Революції Гідності, 
учасників антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях. 

Управління житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад 

Серпень 2018 року 

2. Забезпечити проведення у День Державного Прапора України в обласно-
му, районних центрах, містах обласного значення та інших населених пунктах 
області офіційної церемонії урочистого підняття Державного Прапора Украї-
ни, інших заходів, спрямованих на виховання поваги до державних символів 
України, за участю керівництва органів державної влади та місцевого самовря-
дування, громадськості. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму, інформаційної діяльності та комуніка-
цій з громадськістю, організаційний відділ апа-
рату облдержадміністрації, райдержадміністра-
ції, виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад 

23 серпня 2018 року 

3. Забезпечити організацію з нагоди Дня незалежності України та 100-річчя 
подій відродження української державності в населених пунктах області уро-
чистих заходів, церемоній покладання корзин та квітів до пам’ятників, пам’ят-
них знаків та місць поховань видатним діячам українського державотворення, 
борцям за незалежність України, загиблим учасникам Революції Гідності, 
учасників антитерористичної операції та учасників заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Ро-
сійської Федерації у Донецькій і Луганській областях за участю керівників 
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місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, депу-
татів місцевих рад, громадськості, духовенства. 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму, інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю, організаційний відділ 
апарату облдержадміністрації, райдержадміні-
страції, виконавчі комітети міських (міст облас-
ного значення) рад 

До 24 серпня 2018 року 

4. Провести роботу з представниками релігійних організацій області що-
до проведення 24 серпня 2018 року молебнів за Україну та український народ. 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських (міст об-
ласного значення) рад 

До 24 серпня 2018 року 

5. Забезпечити проведення навчально-виховних, інформаційно-просвіт-
ницьких, культурно-мистецьких та інших тематичних заходів, присвячених по-
діям та персоналіям різних періодів багатовікової історії становлення і розвитку 
Української держави, державних символів України, а також тематичних між-
народних наукових, науково-практичних конференцій, “круглих столів”, при-
свячених 27-й річниці незалежності України та 100-річчю відродження україн-
ської державності. 

Департамент освіти і науки, управління куль-
тури, національностей, релігій та туризму, мо-
лоді та спорту облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад 

Серпень 2018 року 

7. Сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на зміцнення 
національної єдності, консолідацію суспільства у справі розбудови держави, 
розвиток міжрегіональних зв’язків, поширення інформації і знань про Україну, 
утвердження її позитивного іміджу у світі. 

Управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю, культури, національнос-
тей, релігій та туризму облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

Серпень 2018 року 
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8. Сприяти широкому висвітленню заходів із підготовки та відзначення 
Дня Державного Прапора України, 27-ї річниці незалежності України та 100-
річчя відродження української державності. 

Управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

Серпень 2018 року 

9. Забезпечити в місцях проведення масових заходів охорону громад-
ського порядку, дотримання безпеки дорожнього руху та належне медичне 
супроводження. 

Головне управління Національної поліції в об-
ласті, відділ взаємодії з правоохоронними орга-
нами та оборонної роботи апарату, Департамент 
охорони здоров’я облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад 

Серпень 2018 року 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 


