
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
 10.01.2018                     № 7 
 
 

ПЛАН  
обласних заходів до Дня Соборності України у 2018 році 

 
 

1. Забезпечити проведення у містах та районах області урочистих заходів 
з нагоди Дня Соборності України, зустрічей із військовослужбовцями, які 
брали участь в Антитерористичній операції на Сході України, членами їх сімей, 
волонтерами, громадськими активістами. 

 
19.01.2018- 
22.01.2018 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення, виконавчі комітети 
сільських, селищних, міських рад об’єднаних 
територіальних громад 

 
2. Провести за участі керівників органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків діячам, 
які зробили вагомий внесок у розбудову Української держави, жителям області, 
що загинули під час проведення  Антитерористичної операції на Сході України, 
героям Небесної Сотні. 

 
 
22.01.2018 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення, виконавчі комітети 
сільських, селищних, міських рад об’єднаних 
територіальних громад 

 
3. Забезпечити проведення у м. Запоріжжя урочистих зборів з нагоди Дня 

Соборності за участі керівників органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, представників громадськості, волонтерських організацій, 
релігійних конфесій, учасників АТО, військовослужбовців, депутатів усіх 
рівнів, діячів освіти, науки та культури. 

 
22.01.2018 Департамент культури, туризму, національностей та 

релігій облдержадміністрації, Департамент 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації, виконавчий 
комітет Запорізької міської ради 

 
4. Розмістити у приміщеннях органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, закладів соціально-культурної сфери стенди із фотографіями 
жителів області, які загинули у боротьбі за свободу та незалежність України під 
час  Антитерористичної операції на Сході України. 
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Січень  
2018 року 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій  
з громадськістю облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення, виконавчі комітети сільських, 
селищних, міських рад об’єднаних територіальних 
громад 
 

5. Організувати у музейних, клубних та бібліотечних закладах 
інформаційно-просвітницькі та культурно-мистецькі заходи, присвячені 
боротьбі за свободу та незалежність України у XX столітті, за часів Революції 
Гідності, проведення Антитерористичної операції на Сході України. 
  

Січень  
2018 року 

Департамент культури, туризму, національностей та 
релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст обласного 
значення, виконавчі комітети сільських, селищних, 
міських рад об’єднаних територіальних громад 

 
6. Забезпечити проведення у закладах освіти, дошкільного та 

позашкільного виховання уроків мужності за участі ветеранів АТО, 
інформаційно-просвітницьких заходів, присвячених боротьбі Українського 
народу за єдину, соборну, демократичну державу.  

 
Січень  
2018 року 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення, виконавчі комітети 
сільських, селищних, міських рад об’єднаних 
територіальних громад 
 
 

7. Організувати відкриття в обласному краєзнавчому музеї виставки  
інформаційних стендів щодо подій Української революції 1917-1921 років. 
 

22.01.2018  Департаменти облдержадміністрації: культури, 
туризму, національностей та релігій, інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 

 
8. Сприяти виготовленню та встановленню у м. Вільнянськ інформаційної 

дошки  на честь подвигу загонів Вільного козацтва за часів Української 
революції 1917-1921 років.  

 
 Січень 
 2018 року 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю облдержадміністрації,  Вільнянська 
райдержадміністрація, Вільнянська міська рада  
(за згодою) 

 
 9. Сприяти виготовленню та розміщенню соціальної реклами 
патріотичного змісту з нагоди Дня Соборності України.  
 

Січень  
2018 року 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 



3 
 

міст обласного значення, виконавчі комітети 
сільських, селищних, міських рад об’єднаних 
територіальних громад 

 
10. Сприяти реалізації ініціатив інститутів громадянського суспільства 

щодо відзначення Дня Соборності України, проведення патріотичних 
молодіжних заходів, флеш-мобів, благодійних ярмарок, спортивних заходів на 
підтримку захисників України.  

 
Січень  
2018 року 

Управління молоді, фізичної культури та спорту
облдержадміністрації, Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст обласного 
значення, виконавчі комітети сільських, селищних, 
міських рад об’єднаних територіальних громад 

 
 

11. Організувати широке розміщення Державного Прапора України на 
будівлях органів влади, установ, організацій та підприємств усіх форм 
власності з нагоди Дня Соборності України. 
 

22.01.2018 Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення, виконавчі комітети 
сільських, селищних, міських рад об’єднаних 
територіальних громад 
 
 

 12. Організувати нові та оновити діючі виставки архівних документів та 
матеріалів у музеях, бібліотеках, архівних закладах області, які відображають 
трагічні події в житті Українського народу, присвячені боротьбі за свободу та 
незалежність України під час національно-визвольної революції 1917-1921 
років. 
 

Січень 
2018 року 

Державний архів Запорізької області, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення, виконавчі комітети 
сільських, селищних, міських рад об’єднаних 
територіальних громад  

 
 

13. Звернутися до релігійних організацій області із пропозицією провести 
вранці 22.01.2018 молебні за Соборну Україну. 
 

22.01.2018  Департамент культури, туризму, національностей та 
релігій облдержадміністрації 

 
 

14. Сприяти широкому висвітленню у засобах масової інформації заходів 
з нагоди Дня Соборності України. 
 

Січень 
2018 року 

Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, 
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райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення, виконавчі комітети 
сільських, селищних, міських рад об’єднаних 
територіальних громад 

 
 
 
 
Заступник голови – керівник 
апарату облдержадміністрації                                                    З.М. Бойко 


