
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

        Розпорядження голови обласної 
                державної адміністрації 

 
                      10.02.2017                       № 52 

 
 

 
ПЛАН 

обласних заходів із відзначення 
100-річчя подій Української революції 

1917-1921 років на 2017-2021 роки 
 

1. Провести урочисті та меморіальні заходи з нагоди:  
 
1) 100-річчя початку Української революції та створення Української 

Центральної Ради; 
 

Березень 2017 року Департаменти облдержадміністрації: 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю; культури, туризму, 
національностей та релігій; освіти і науки; 
обласний військовий комісаріат, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення, 
об’єднані територіальні громади 

 
2) 100-річчя формування Першого українського полку імені Богдана 

Хмельницького та початку створення українського національного війська; 
 

Травень 2017 року Департаменти облдержадміністрації: 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю; культури, туризму, 
національностей та релігій; освіти і науки; 
обласний військовий комісаріат, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення, 
об’єднані територіальні громади 

 
3) 100-річчя створення Генерального Секретаріату Української 

Центральної Ради, першого українського уряду; 
 

Червень 2017 року Департаменти облдержадміністрації: 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю; культури, туризму, 
національностей та релігій; освіти і науки; 
обласний військовий комісаріат, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення, 
об’єднані територіальні громади 

 
 

4) 100-річчя проголошення Української Народної Республіки; 
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Листопад 2017 року Департаменти облдержадміністрації: 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю; культури, туризму, 
національностей та релігій; освіти і науки; 
обласний військовий комісаріат, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення, 
об’єднані територіальні громади 

 
5) 100-річчя проголошення незалежності Української Народної 

Республіки;  
 

Січень 2018 року Департаменти облдержадміністрації: 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю; культури, туризму, 
національностей та релігій; освіти і науки; 
обласний військовий комісаріат, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення, 
об’єднані територіальні громади 

 
6) 100-річчя бою під Крутами; 

 
Січень 2018 року Департаменти облдержадміністрації: 

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

 
7) 100-річчя затвердження Тризуба державним гербом Української 

Народної Республіки; 
 

Лютий 2018 року Департаменти облдержадміністрації: 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю; культури, туризму, 
національностей та релігій; освіти і науки; 
обласний військовий комісаріат, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення, 
об’єднані територіальні громади 

 
8) 100-річчя затвердження державного прапора Української Народної 

Республіки; 
 

Лютий 2018 року Департаменти облдержадміністрації: 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю; культури, туризму, 
національностей та релігій; освіти і науки; 
обласний військовий комісаріат, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення, 
об’єднані територіальні громади 
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9) 100-річчя звільнення Криму від більшовиків;  
 

Квітень 2018 року Департаменти облдержадміністрації: 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю; культури, туризму, 
національностей та релігій; освіти і науки; 
обласний військовий комісаріат, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення, 
об’єднані територіальні громади 
 

10) 100-річчя створення Українського військово-морського флоту; 
 
Квітень 2018 року Виконавчий комітет Бердянської міської ради, 

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

 
11) 100-річчя «Листопадового зриву», українського повстання у Львові, 

внаслідок якого проголошено Західноукраїнську Народну Республіку; 
 

Листопад 2018 року Департаменти облдержадміністрації: освіти і 
науки; інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю; культури, 
туризму, національностей та релігій;  
обласний військовий комісаріат, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення, 
об’єднані територіальні громади 

 
12) 100-річчя заснування Української академії наук; 

 
Листопад 2018 року Департаменти облдержадміністрації: освіти і 

науки; культури, туризму, національностей та 
релігій; райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення, об’єднані територіальні громади 
 

13) 100-річчя проголошення Акта Злуки Української Народної 
Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки; 
 

Січень 2019 року Департаменти облдержадміністрації: 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю; культури, туризму, 
національностей та релігій; освіти і науки; 
обласний військовий комісаріат,  
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення, 
об’єднані територіальні громади 
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14) 100-річчя Першого Зимового походу Армії УНР; 
 
Грудень 2019 року Департаменти облдержадміністрації: 

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

15) 100-річчя Другого Зимового походу Армії УНР та 100-ті роковини 
розстрілу вояків Армії УНР біля с. Базар Житомирської області. 

 
Листопад 2021 року Департаменти облдержадміністрації: 

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

 
2. Організувати: 
 
1) проведення засідань за круглим столом, семінарів, диспутів, єдиних 

днів інформування населення, присвячених подіям та постатям Української 
революції 1917-1921 років; 

 
Протягом 2017-2021 
років 

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

 
2) проведення тематичних інформаційних, навчально-виховних, 

культурно-мистецьких заходів, тематичних виставок архівних документів, 
речових пам’яток і фотоматеріалів, спрямованих на донесення інформації про 
події Української революції 1917-1921 років, виховання патріотизму та 
підвищення інтересу до історії України у громадян, передусім учнівської та 
студентської молоді, військовослужбовців Збройних Сил України. 

 
Протягом 2017-2021 
років 

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

 
3. Взяти   участь  у  реалізації  Всеукраїнського  науково-просвітницького, 

історико-краєзнавчого   проекту   «Місця  пам’яті  Української  революції  
1917-1921 років», зокрема: 

 
1) створенні та забезпеченні діяльності обласної науково-редакційної 

групи для підготовки матеріалів до проекту «Місця пам’яті Української 
революції»;  

 
Протягом 2017-2021 
років 

Департаменти облдержадміністрації: 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю; культури, туризму, 
національностей та релігій  

 
2) наповненні геоінформаційної системи «Місця пам’яті Української 

революції»; 
 
Протягом 2017-2021 
років 

Департамент культури, туризму, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації  

 
3) забезпеченні взяття на облік в установленому порядку об’єктів 

культурної спадщини, пов’язаних з Українською революцією 1917-1921 років, 
виявлених в ході реалізації проекту «Місця пам’яті Української революції»; 

 
Протягом 2017-2021 
років 

Департамент культури, туризму, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації  

 
4) сприянні висвітленню у засобах масової інформації, на веб-сайтах 

органів виконавчої влади, місцевого самоврядування матеріалів та результатів 
проекту «Місця пам’яті Української революції». 

 
Протягом 2017-2021 
років 

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

 
4. Забезпечити виготовлення, розміщення інформаційних матеріалів 

та соціальної реклами, присвяченої подіям та постатям Української революції 
1917-1921 років.  

 
Протягом 2017-2021 
років 

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

 
5.  Вжити заходів щодо: 

 
1) спорудження  меморіалів,  пам’ятників,  встановлення  пам’ятних 

знаків,  меморіальних  дошок на честь подій та осіб Української революції 
1917-1921 років, у тому числі виявлених в ході реалізації Всеукраїнського 
науково-просвітницького, історико-краєзнавчого проекту «Місця пам’яті 
Української революції 1917-1921 років»;  

 
Протягом 2017-2021 
років 

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

 
2) упорядкування   поховань   учасників   Української  революції  

1917-1921 років; 
 
Протягом 2017-2021 
років 

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

 
3) найменування/перейменування об’єктів топоніміки населених 

пунктів, географічних назв, навчальних, культурно-мистецьких закладів на 
честь подій та осіб Української революції 1917-1921 років. 
 

Протягом 2017-2021 
років 

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

 
6. Сприяти: 

 
1) ініціативам громадськості, спрямованим на популяризацію подій та 

вшанування пам’яті учасників Української революції 1917-1921 років; 
 

Протягом 2017-2021 
років 

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

 
2) науковим, краєзнавчим дослідженням, присвяченим 100-річчю 

подій Української революції 1917-1921 років, її ролі в історії України та 
Європи, а також життю і діяльності учасників українського визвольного руху 
початку XX століття; 

 
Протягом 2017-2021 
років 

Департаменти облдержадміністрації: освіти і 
науки; культури, туризму, національностей та 
релігій; Державний архів Запорізької області, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення, 
об’єднані територіальні громади 

 
3) створенню та трансляції телевізійних програм, присвячених 

відзначенню 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та 
вшануванню пам’яті її учасників. 

 
Протягом 2017-2021 
років 

Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, філія Національної 
телекомпанії України «Запорізька регіональна 
дирекція» 

 
 
 
 
 

Заступник голови-керівник 
апарату облдержадміністрації                                                З.М. Бойко 

 


