
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

         Розпорядження голови обласної 
          державної адміністрації 

 
                                                   11.07.2018                    № 358 

 
ПЛАН 

обласних заходів щодо підготовки та проведення відзначення 
27-ї річниці незалежності України 

 
 
1. Забезпечити з нагоди Дня незалежності України:  
1) проведення у м. Запоріжжя урочистих зборів та театралізованого 

концерту за участі керівників органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, депутатів місцевих рад, учасників антитерористичної операції, 
волонтерів, представників політичних партій, громадських організацій, 
інтелігенції, духовенства; 

 
22.08.2018 Департаменти облдержадміністрації: 

культури, туризму, національностей та 
релігій; інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, виконавчий 
комітет Запорізької міської ради 

 
2) проведення у м. Запоріжжя виставки військової техніки, урочистого 

маршу військових підрозділів Запорізького гарнізону і правоохоронних органів, 
святкового концерту і народних гулянь; 

 
24.08.2018 Департаменти облдержадміністрації: 

культури, туризму, національностей та 
релігій; інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, виконавчий 
комітет Запорізької міської ради, 
Запорізький обласний військовий комісаріат 

 
3) проведення урочистих заходів, мітингів, демонстрацій у містах 

обласного значення, районних центрах, інших населених пунктах області за 
участю представників органів державної влади та місцевого самоврядування, 
військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України, 
Державної Прикордонної Служби України, громадських та релігійних 
організацій, учасників антитерористичної операції, волонтерів діячів освіти, 
науки та культури; 

 
22.08.2018- 
23.08.2018 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення, 
об’єднані територіальні громади 
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4) покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховання 
видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України 
у XX столітті, учасників Революції Гідності та антитерористичної операції в 
Донецькій і Луганській областях; 

 
22.08.2018- 
23.08.2018 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення, 
об’єднані територіальні громади 

 
5) привітання демобілізованих учасників антитерористичної операції, 

зокрема тих, що отримали інвалідність, членів родин військовослужбовців, які 
загинули у боротьбі за свободу та незалежність України. 

 
Серпень 2018 року Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення, об’єднані територіальні 
громади 

 
2. Забезпечити проведення до Дня Державного Прапора України 

урочистих церемоній:  
1) підняття Державного Прапора України та загальнонаціональна хвилина 

мовчання в пам’ять про загиблих воїнів – захисників України; 
 
23.08.2018 Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення, об’єднані територіальні 
громади 

 
2) підняття Державного Прапора України у м. Запоріжжя за участю 

військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України та 
представників національно-культурних товариств області; 

 
23.08.2018 Департаменти облдержадміністрації: 

культури, туризму, національностей та 
релігій; інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, виконавчий 
комітет Запорізької міської ради 

 
3) підняття Державного Прапора України на найвищій точці Запорізької 

області – вежі телевізійного ретранслятора у сел. Комиш-Зоря Більмацького 
району; 

 
22.08.2018 Більмацька райдержадміністрація, Комиш-

Зорянська селищна рада Більмацького 
району 
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4) організувати привітання військовослужбовців підшефних військових 
частин, інших військових підрозділів Збройних сил України, Національної 
гвардії України, Державної прикордонної служби України, які виконують 
службові обов’язки у зоні проведення антитерористичної операції.  
 

Серпень 2018 року Райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення, 
об’єднані територіальні громади 

 
3. Забезпечити увічнення пам’яті загиблих учасників антитерористичної 

операції у Донецькій і Луганській областях шляхом встановлення меморіальних 
дошок, пам’ятників та пам’ятних знаків, найменування на їх честь об’єктів 
топоніміки населених пунктів, навчальних закладів, підприємств, установ та 
організацій.  

 
Постійно Департаменти облдержадміністрації: освіти 

і науки; культури, туризму, національностей 
та релігій, Управління молоді, фізичної 
культури та спорту облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення, 
об’єднані територіальні громади 

 
4. Вжити невідкладних заходів щодо вирішення проблемних питань 

соціального захисту осіб, які отримали інвалідність внаслідок участі у 
Революції Гідності, антитерористичній операції в Донецькій і Луганській 
областях, родин загиблих учасників Революції Гідності та антитерористичної 
операції в Донецькій і Луганській областях, а також забезпечувати надання 
державної підтримки борцям за незалежність України у XX столітті та 
громадянам, які сьогодні відстоюють суверенітет і територіальну цілісність 
України.   

 
Постійно Департаменти облдержадміністрації: 

соціального захисту населення; охорони 
здоров’я, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення, об’єднані територіальні громади 

 
5. Сприяти в установленому порядку реалізації ініціатив громадськості, 

спрямованих на зміцнення громадянської злагоди, єднання суспільства у справі 
розбудови держави, розвиток міжрегіональних зв'язків, популяризацію 
української культури, звичаїв і традицій Українського народу. 

 
Постійно  Департаменти облдержадміністрації: 

інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю, освіти і науки; культури, 
туризму, національностей та релігій 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення, 
об’єднані територіальні громади 



4 

 
6. Запропонувати представникам релігійних конфесій провести молебні за  

Україну.  
 

24.08.2018 Департамент культури, туризму, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення, об’єднані територіальні 
громади 

 
7. Забезпечити медичний та санітарно-епідеміологічний супровід під час 

проведення заходів з нагоди 27-ї річниці незалежності України. 
 

Серпень 2018 року Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення, об’єднані територіальні 
громади 

  
8. Забезпечити проведення благоустрою населених пунктів, 

упорядкування об’єктів культурної спадщини, пам’ятників, пам’ятних знаків та 
місць поховання видатних діячів українського державотворення, борців за 
незалежність України у XX столітті, загиблих учасників Революції Гідності, 
антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях. 
 

Серпень 2018 року Департамент житлово-комунального 
господарства та будівництва 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення, об’єднані територіальні 
громади 
 

9. Сприяти виготовленню та розміщенню тематичної інформаційної 
продукції та зовнішньої реклами, зокрема, фотопривітань українських 
військовослужбовців та волонтерів. 
 

Серпень 2018 року Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю  
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення, об’єднані територіальні 
громади 

 
10.  Забезпечити широке розміщення національної символіки, малих та 

великих Державних Прапорів України, синьо-жовтих прапорців, стрічок, 
привітальних плакатів, банерів та розтяжок у містах та районах області. 

 
Серпень 2018 року Райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських рад міст обласного значення, 
об’єднані територіальні громади  
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11. Активізувати роботу з проведення для широкої аудиторії 
інформаційних, наукових, просвітницьких, культурних та інших заходів, 
присвячених історії здобуття Україною незалежності та 27-й річниці цієї 
знаменної події, з нагоди 100-річчя відродження української державності, 
враховуючи значення Української революції 1917 - 1921 років для 
проголошення Україною незалежності у 1991 році, а також вшановуючи 
тисячолітню історію національного державотворення. 

 
Червень-серпень  
2018 року 

Департаменти облдержадміністрації: освіти 
і науки; культури, туризму, національностей 
та релігій; інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, Управління 
молоді, фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації, Державний архів 
Запорізької області, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення, об’єднані територіальні 
громади 
 

 
12. Провести у містах обласного значення, районних центрах, інших 

населених пунктах області, місцях постійної або тимчасової дислокації 
військових частин Збройних Сил України, Національної Гвардії України, 
Державної прикордонної служби України святкові концерти, виступи художніх 
колективів, демонстрацію фото- та відеоматеріалів, присвячених мужності та 
героїзму українських солдат у зоні проведення антитерористичної операції.  

 
Серпень 2018 року Департамент культури, туризму, 

національностей та релігій 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення, об’єднані територіальні 
громади  

 
13. Сприяти висвітленню інформації з історії українського 

державотворення, актуальних питань сучасного розвитку України, проводити 
тематичні виставки фото- та архівних документів.  

 
Серпень 2018 року Державний архів Запорізької області,  

райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення, 
об’єднані територіальні громади  
 

14. Сприяти висвітленню заходів з відзначення 27-ї річниці незалежності 
України, підготовці циклів документальних фільмів, радіо-телепередач, 
присвячених історії державотворення та боротьби за незалежність України, 
подіям Революції Гідності, подвигу учасників антитерористичної операції у 
Донецькій та Луганській областях.  

 
Серпень 2018 року Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю  
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облдержадміністрації, філія Національної 
телекомпанії України «Запорізька 
регіональна дирекція», 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення, 
об’єднані територіальні громади 
 

 
15.  Організувати роботу форуму-майстерні «Молоді та незалежні». 

 
Серпень 2018 року Управління молоді, фізичної культури та 

спорту облдержадміністрації 
   
 
 

 
 
 
 

Керівник апарату   З. БОЙКО 


