
Затверджено  

розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 

 04.08.2004                № 330 
 
 

Заходи 
щодо підготовки та відзначення 

13-ї річниці незалежності України 
 

1. Провести урочисте засідання та святковий концерт, присвячені Дню 
незалежності України, за участю депутатів всіх рівнів, керівників органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, лідерів регіональних 
організацій політичних партій та громадських організацій, видатних людей 
області. 
 

20.08.2004 Головні управління, управління та інші 
структурні підрозділи облдержадміністрації  

 
2. Розробити та затвердити заходи щодо відзначення Дня незалежності 

України, передбачивши проведення в  містах, селищах і селах, трудових 
колективах урочисті збори, виступи художніх колективів, конкурси, народні 
святкування, спортивні змагання тощо. 
 

Липень-серпень 
2004 року 

Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення  

 
3. Провести місячник по благоустрою міст, сіл та селищ області 

напередодні святкування Дня незалежності України. Забезпечити святкове 
оформлення населених пунктів, організувати покладання квітів до пам’ятників 
видатним політичним та громадським діячам України, її захисникам та 
визволителям. 
 

Серпень 2004 року Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

 
4. У ході підготовки до відзначення Дня незалежності України зосередити 

зусилля на здійсненні конкретних заходів щодо розв’язання соціальних 
проблем, зокрема надання адресної допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці 
та найбільш уразливим верствам населення.  
 

Липень-серпень  
2004 року 

Головне управління праці і соціального 
захисту населення облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 
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 5. Організувати в засобах масової інформації виступи керівників місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з роз’ясненням 
історичного значення проголошення незалежності України як фактора 
консолідації українського суспільства, утвердження громадянського миру і 
злагоди. 
 

Липень-серпень  
2004 року 

Прес-служба облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

 
 6. Провести єдиний день інформування  населення, присвячений Дню 
незалежності України, висвітленню історії та проблем становлення української 
державності. 
 

22.08.2004 Управління у справах преси та інформації, 
управління з питань внутрішньої політики 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення 

  
 7. Організувати в музеях, бібліотеках, палацах, будинках культури, 
клубах тематичні виставки та культурно-просвітницькі заходи, присвячені Дню 
незалежності України. 
 

Липень-серпень  
2004 року 

Управління культури облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення  

 
 8. Забезпечити проведення відповідних тематичних заходів у 
позашкільних закладах, підліткових клубах, місцях відпочинку й дозвілля дітей 
та юнацтва. 
 

Липень-серпень  
2004 року 

Управління освіти облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

 
 9.  Під час святкових заходів забезпечити громадський порядок із 
залученням правоохоронних органів в установленому порядку.  
 

Серпень 2004 року Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

  
 10. Забезпечити широке висвітлення підготовки та відзначення 13-ї 
річниці незалежності України в засобах масової інформації. 
 

Липень-серпень  
2004 року 

Управління у справах преси та інформації 
облдержадміністрації, обласна державна 
телерадіокомпанія 
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11. Провести у місті Запоріжжі святковий феєрверк з нагоди 13-ї річниці 
незалежності України. 

 
24.08.2004 Запорізький військовий гарнізон  

 
12. Забезпечити напередодні та в день святкування 13-ї річниці 

незалежності України стабільність енергопостачання, роботу комунального 
господарства, громадського транспорту, підприємств харчової промисловості 
та торгівлі. 
 

Серпень 2004 року Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

 
 
 
 
Заступник голови,  
керівник апарату обласної  
державної адміністрації  

 
 

Г.Ф. Коваленко 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


