
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 

 
         21.05.2010       №  141 
 
 

План 
заходів з підготовки та відзначення 20-ї річниці  
Декларації про державний суверенітет України 

 
 1. Забезпечити проведення урочистих та інших тематичних заходів у 
обласному і районних центрах, інших населених пунктах за участю представників 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських та 
партійних організацій, діячів освіти, науки та культури.  

 
16.07.2010   Райдержадміністрації, міськвиконкоми 

міст обласного значення 
 
2. Організувати проведення засідання за круглим столом, присвяченого 20-й 

річниці Декларації про державний суверенітет України, за участю керівництва 
облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, політичних партій, 
науковців та громадськості. 

 
13.07.2010   Управління з питань внутрішньої політики 

та зв’язків з громадськістю  
облдержадміністрації  

 
3. Здійснити додаткові заходи щодо благоустрою населених пунктів, 

упорядкування об’єктів культурної спадщини. 
 
Червень-липень 2010 року  Райдержадміністрації, міськвиконкоми 

міст обласного значення 
 
 4. Забезпечити проведення в установах культури тематичних культурно-
мистецьких заходів, виставок документів, друкованих видань та фотоматеріалів. 
 

Червень-липень 2010 року   Управління культури і туризму 
облдержадміністрації 

 
5. Організувати проведення в дитячих оздоровчих таборах просвітницьких 

та спортивних заходів, присвячених 20-й річниці Декларації про державний 
суверенітет України: бесід, конкурсів на кращих знавців історії України, 
конференцій, бесід тощо.  
 

Червень-липень 2010 року   Управління освіти і науки 
облдержадміністрації 
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6. У бібліотеках закладів освіти та дитячих оздоровчих таборах 

організувати виставки художньої і публіцистичної літератури, присвячені 20-й 
річниці Декларації про державний суверенітет України. 
 

Червень-липень 2010 року   Управління освіти і науки 
облдержадміністрації 

 
7. Організувати проведення комунальним закладом «Обласний центр 

патріотичного виховання молоді» інтелектуально-розважальної гри «Патріот» у 
дитячих оздоровчих таборах області.  
 

    Червень-липень 2010 року   Управління у справах сім’ї, молоді та 
спорту облдержадміністрації 

 
8. Організувати виступи в засобах масової інформації керівників місцевих 

органів виконавчої влади та представників органів місцевого самоврядування, 
учених, політичних та громадських діячів з висвітлення ролі Декларації про 
державний суверенітет України. 
 

Липень 2010 року   Райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення 

 
9. Забезпечити широке висвітлення у місцевих засобах масової інформації 

заходів з підготовки та проведення 20-ї річниці Декларації про державний 
суверенітет України. 
  

Липень 2010 року   Управління у справах преси та 
інформації облдержадміністрації 

 
10. Організувати проведення єдиного дня інформування населення області з 

нагоди 20-ї річниці Декларації про державний суверенітет України. 
  

15.07.2010   Управління з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю  
облдержадміністрації 

 
 
 
Заступник голови - керівник апарату 
обласної державної адміністрації          С.В. Лимарчук 


