
 
 
 
 
Про відзначення пам’ятних 
дат і ювілеїв у 2021 році 

 
 
На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-

страції”, постанов Верховної Ради України від 20 лютого 1992 року № 2143-XII 
“Про День незалежності України” та від 16 грудня 2020 року № 1092-IX “Про 
відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році”, указів Президента України від 
13 листопада 2014 року № 871/2014 “Про День Соборності України”, від 15 січня 
2007 року № 15/2007 “Про вшанування пам’яті Героїв Крут”, від 11 лютого 2004 
року № 180/2004 “Про День вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав”, від 11 лютого 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”, 
від 24 березня 2015 року № 169/2015 “Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річ-
ниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової 
війни”, від 19 квітня 2003 року № 339/2003 “Про День Європи”, 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 17 листопада 2000 року 
№ 1245/2000 “Про День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні”, від 
23 серпня 2004 року № 987/2004 “Про День Державного Прапора України”, від 
23 серпня 2019 року № 621/2019 “Про День пам’яті захисників України, які 
загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 
України”, від 30 жовтня 2001 року № 1020/2001 “Про День партизанської слави”, 
від 14 жовтня 2014 року № 806/2014 “Про День захисника України”, від 20 жовтня 
2009 року № 836/2009 “Про День визволення України від фашистських загарб-
ників”, 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” та ухвалення на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання 
28 червня 1996 року Основного Закону Держави Україна, з метою консолідації та 
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розвитку історичної свідомості Українського народу, збереження національної 
пам’яті та належного відзначення і вшанування пам’ятних дат і ювілеїв: 

1. Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та 
релігій, організаційному відділу апарату обласної державної адміністрації 
забезпечити організаційну підготовку та участь керівництва і структурних під-
розділів обласної державної адміністрації у заходах з нагоди окремих пам’ятних 
дат і ювілеїв у 2021 році, зокрема: 

22 січня 2021 року  Дня Соборності України; 

29 січня 2021 року  Дня пам’яті Героїв Крут; 

15 лютого 2021 року  Дня вшанування учасників бойових дій на тери-
торії інших держав; 

20 лютого 2021 року  Дня Героїв Небесної Сотні; 

08-09 березня 2021 року  днів вшанування Т.Г. Шевченка; 

25 березня 2021 року  Дня визволення міста Хмельницький від фашист-
ських загарбників; 

11 квітня 2021 року  Міжнародного дня визволення в’язнів нацистських 
концтаборів; 

08-09 травня 2021 року  Дня пам’яті та примирення, 76-річчя з часу 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 

16 травня 2021 року  Дня Європи; 

17 травня 2021 року  Дня пам’яті жертв політичних репресій; 

12-13 червня 2021 року  875-річчя з часу першої писемної згадки про 
селище Меджибіж (1146); 

22 червня 2021 року  Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в 
Україні; 

28 червня 2021 року  Дня Конституції України; 

21 серпня 2021 року  1025-річчя з часу першої писемної згадки про місто 
Полонне (996); 

23 серпня 2021 року  Дня Державного Прапора України; 

24 серпня 2021 року  30-річчя із дня ухвалення Верховною Радою Украї-
ни Акта проголошення незалежності України (24.08.1991); 

29 серпня 2021 року  Дня пам’яті захисників України, які загинули в 
боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України; 

22 вересня 2021 року  Дня партизанської слави; 

14 жовтня 2021 року  Дня Захисника України; 

28 жовтня 2021 року  Дня визволення України від фашистських загарб-
ників; 

21 листопада 2021 року  Дня Гідності та Свободи; 
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27 листопада 2021 року  Дня пам’яті жертв голодоморів (100-ті роко-
вини від початку масового штучного голоду 1921-1923 років та 75-ті 1921-1923 
років в Україні); 

01 грудня 2021 року  30-річчя із дня проведення Всеукраїнського рефе-
рендуму Акта проголошення незалежності України (01.12.1991); 

24 грудня 2021 року  річниці від дня народження В’ячеслава Чорновола. 

2. Райдержадміністраціям, рекомендувати виконавчим комітетам міських 
(міст обласного значення) рад провести урочисті, меморіальні, інформаційно-
просвітницькі та інші тематичні заходи (зустрічі, мітинги-реквієми, покладання 
квітів), присвячені зазначеним пам’ятним датам та ювілеям. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків та 
керівника апарату обласної державної адміністрації. 
 
 
Голова адміністрації          Сергій ГАМАЛІЙ 


