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План  
заходів з підготовки та відзначення  
19-ї річниці незалежності України 

 
 
 

1. Провести урочисте засідання, присвячене 19-й річниці незалежності 
України, за участю депутатів всіх рівнів, керівників органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування, лідерів регіональних організацій політичних 
партій та громадських організацій, діячів освіти, науки та культури. 

 
20 – 23.08.2010 Структурні підрозділи облдержадміністрації, 

Запорізький міськвиконком 
 
2. Затвердити місцеві плани заходів з підготовки та відзначення 19-ї 

річниці незалежності України, передбачивши проведення в районних 
центрах, містах, селищах і селах, трудових колективах урочистих зборів, 
виступів художніх колективів, конкурсів, народних святкувань, спортивних 
змагань тощо. 

 
Червень 2010 року Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 

обласного значення  
 

3. У День Державного Прапора України забезпечити проведення 
урочистих церемоній підняття Державного Прапора України на центральних 
площах населених пунктів. 
 

23.08.2010 Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

 
4. Забезпечити проведення культурно-просвітницьких заходів,  

спрямованих на виховання у громадян поваги до державних символів 
України з нагоди 19 річниці незалежності України. 
 

Серпень 2010 року Управління культури і туризму 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення 
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5. Провести фестиваль народного мистецтва «Запорозька Січ» на 

території Національного заповідника «Хортиця». 
 
Серпень 2010 року Управління культури і туризму 

облдержадміністрації 
 
6. Завершити реконструкцію спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

«Інтелект» у смт Кушугум Запорізького району області. 
 
Серпень 2010 року Управління капітального будівництва 

облдержадміністрації 
 

7. Забезпечити покладання квітів до пам`ятних знаків та пам’ятників 
видатним діячам українського державотворення, особам, що загинули у 
боротьбі за свободу та незалежність України.  

 
23.08. 2010  Головні управління, управління та інші структурні 

підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

 
8. Забезпечити святкове оформлення населених пунктів, упорядкувати 

об’єкти культурної спадщини, пам’ятники та місця поховання осіб, які 
загинули у боротьбі за свободу і незалежність України.  

 
Серпень 2010 року Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 

обласного значення 
 

9. Під час літніх канікул у дитячих оздоровчих таборах організувати 
проведення урочистостей, присвячених Дню Державного Прапора України та 
19-й річниці незалежності України, концерти дитячої художньої 
самодіяльності, конкурси дитячої патріотичної творчості.  
 

Липень-серпень  
2010 року 

Управління освіти і науки облдержадміністрації 

 
10. Організувати проведення тематичних конференцій, бесід, засідань 

за круглим столом, екскурсій, присвячених 19-й річниці незалежності 
України.  
 

Липень-серпень 
2010 року 

Управління освіти і науки облдержадміністрації 

 
11. Організувати проведення акції «Україна – моя рідна країна». 

23.08.2010 Управління у справах сім’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації 
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12. Звернутися з пропозиціями до релігійних організацій області 

провести з нагоди 19-ї річниці незалежності України урочистих молебнів за 
Україну та український народ. 
 

20.08.2010 Відділ у справах національностей та релігій 
облдержадміністрації 

 
13. Забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації 

області заходів із відзначення 19-ї річниці незалежності України. 
 

Серпень  2010 року Управління у справах  преси та інформації 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення 

 
14. Провести єдиний день інформування населення, присвячений Дню 

Незалежності України, висвітленню історії та проблем становлення 
української державності. 
 

19.08.2010 Управління з питань внутрішньої політики та  
зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

 
15. Опрацювати питання щодо організації проведення святкового 

феєрверку в м. Запоріжжя. 
 

24.08.2010 Запорізький міськвиконком 
 
 
 
 

Заступник голови-керівник  
апарату облдержадміністрації                    С.В. Лимарчук 
 
 
 
 
 


