
 
 

 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
10.02.2017 № 52 

 
Про відзначення 100-річчя 
подій Української революції 
1917-1921 років 
 
 
 

Керуючись ст. 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  
Указом Президента України від 22.01.2016 № 17/2016 «Про заходи з 
відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років», 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 777-р «Про 
затвердження плану заходів із відзначення 100-річчя подій Української 
революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 
року», з метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність 
України та військової звитяги захисників рідної землі, творців національної 
державності, тисячолітньої історії державотворення нашого народу, визнання 
історичного значення подій, пов’язаних із визвольною боротьбою початку XX 
століття та утвердженням української державності у формі Української 
Народної Республіки, Української Держави і Західноукраїнської Народної 
Республіки, їх значення для відновлення Україною незалежності у 1991 році, 
утвердження історичної єдності земель, консолідації суспільства, зміцнення 
міжнародного авторитету України та у зв’язку зі 100-річчям подій Української 
революції 1917 - 1921 років:  

 
1. Створити обласний організаційний комітет із відзначення 100-річчя 

подій Української революції 1917-1921 років (далі – обласний оргкомітет). 
 

2. Затвердити склад обласного оргкомітету (додається). 
 

3. Затвердити план обласних заходів із відзначення 100-річчя подій 
Української революції 1917-1921 років на 2017-2021 роки (далі – План заходів), 
що додається. 
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        4. Зобов’язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, 
голів райдержадміністрацій: 

1) забезпечити виконання Плану заходів відповідно до компетенції; 
2) інформувати про проведену роботу Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації щороку, до 20 
червня та 20 листопада. 

 
5. Рекомендувати міським головам міст обласного значення, головам 

об’єднаних територіальних громад, філії Національної телекомпанії України 
«Запорізька регіональна дирекція», Запорізькому обласному військовому 
комісаріату виконати заходи, зазначені у п. 4 цього розпорядження. 

 
6. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації забезпечувати підготовку інформації про хід виконання 
цього розпорядження та подавати:   

1) заступнику голови облдержадміністрації (згідно з розподілом 
обов’язків) – щороку, до 15 грудня;  

2) голові облдержадміністрації – до 15.12.2021. 
 

7. Запропонувати Головному управлінню Національної поліції в 
Запорізькій області, Управлінню патрульної поліції у м. Запоріжжя 
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України вжити заходів 
щодо забезпечення публічної безпеки і порядку у місцях проведення пам’ятних 
заходів, пов’язаних із відзначенням 100-річчя подій Української революції 
1917–1921 років та вшануванням пам’яті її учасників.  

 
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації Гугніна Е.А. 
 
 
 

Голова обласної 
державної адміністрації                                                          К.І. Бриль 
 
 
 
 


