
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

         Розпорядження голови обласної 
          державної адміністрації 

 
                                                 09.08.2019               № 386 

 
 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН 
заходів з підготовки та відзначення Дня Державного Прапора України,  

28-ї річниці незалежності України 
 

 
1. Забезпечити з нагоди Дня незалежності України:  
1) проведення у м. Запоріжжя урочистих зборів та театралізованого 

концерту за участю керівників органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, депутатів місцевих рад, учасників операції об’єднаних сил, 
антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, волонтерів, представників політичних 
партій, громадських організацій, інтелігенції, духовенства; 

 
22.08.2019 Департаменти облдержадміністрації: 

культури, туризму, національностей та 
релігій; інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, виконавчий 
комітет Запорізької міської ради 

 
2) проведення урочистих заходів, мітингів, демонстрацій у містах 

обласного значення, районних центрах, інших населених пунктах області за 
участю представників органів державної влади та місцевого самоврядування, 
військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України, 
Державної Прикордонної Служби України, громадських та релігійних 
організацій, учасників операції об’єднаних сил, антитерористичної операції, 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
волонтерів діячів освіти, науки та культури; 

 
21.08.2019- 
23.08.2019 

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

 
3) покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховання 

видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України 
у XX столітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників операції 
об’єднаних сил, антитерористичної операції, заходів із забезпечення 
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національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; 

 
21.08.2019- 
23.08.2019 

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

4) привітання демобілізованих учасників операції об’єднаних сил, 
антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, зокрема тих, що отримали інвалідність, 
членів родин військовослужбовців, які загинули у боротьбі за свободу та 
незалежність України. 

 
Серпень 2019 року Департамент соціального захисту населення 

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

 
2. Забезпечити проведення до Дня Державного Прапора України 

урочистих церемоній:  
1) підняття Державного Прапора України та хвилина мовчання в пам’ять 

про загиблих воїнів – захисників України у містах, районах, об’єднаних 
територіальних громадах області; 

 
23.08.2019 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) підняття Державного Прапора України у м. Запоріжжя за участю 

військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України, 
представників національно-культурних товариств та громадськості; 

 
23.08.2019 Департаменти облдержадміністрації: 

культури, туризму, національностей та 
релігій; інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, виконавчий 
комітет Запорізької міської ради 

 
3) підняття Державного Прапора України на найвищій точці Запорізької 

області – вежі телевізійного ретранслятора у селищі Комиш-Зоря Більмацького 
району; 
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22.08.2019 Більмацька райдержадміністрація, Комиш-

Зорянська селищна об’єднана територіальна 
громада Більмацького району 

 
4) організувати привітання військовослужбовців підшефних військових 

частин, інших військових підрозділів Збройних сил України, Національної 
гвардії України, Державної прикордонної служби України, які виконують 
службові обов’язки у зоні проведення операції об’єднаних сил.  
 

Серпень 2019 року Райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення, 
виконавчі комітети сільських, селищних, 
міських рад об’єднаних територіальних 
громад 
 

3. Вживати заходів щодо вирішення проблемних питань соціального 
захисту осіб, які отримали інвалідність внаслідок участі у Революції Гідності, 
операції об’єднаних сил, антитерористичній операції в Донецькій і Луганській 
областях, родин загиблих учасників Революції Гідності, операції об’єднаних 
сил, антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, а також забезпечувати надання державної 
підтримки борцям за незалежність України у XX столітті та громадянам, які 
сьогодні відстоюють суверенітет і територіальну цілісність України.   

 
Постійно Департаменти облдержадміністрації: 

соціального захисту населення; охорони 
здоров’я, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення, виконавчі комітети сільських, 
селищних, міських рад об’єднаних 
територіальних громад 

 
4. Сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на зміцнення 

національної єдності, консолідацію суспільства у справі розбудови держави, 
розвиток міжрегіональних зв’язків, поширення інформації і знань про Україну, 
утвердження її позитивного іміджу у світі. 

 
Постійно  Департаменти облдержадміністрації: 

інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю; освіти і науки; культури, 
туризму, національностей та релігій 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення, 
виконавчі комітети сільських, селищних, 
міських рад об’єднаних територіальних 
громад 

 
5. Запропонувати представникам релігійних організацій провести молебні 

за Україну.  
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24.08.2019 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 медичний та санітарно-епідеміологічний супровід під час 

проведення заходів із відзначення Дня Державного Прапора України, 28-ї 
річниці незалежності України. 
 

Серпень 2019 року Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення, виконавчі комітети 
сільських, селищних, міських рад 
об’єднаних територіальних громад 
 

7. Забезпечити проведення благоустрою населених пунктів, 
упорядкування об’єктів культурної спадщини, пам’ятників, пам’ятних знаків та 
місць поховання видатних діячів українського державотворення, борців за 
незалежність України у XX столітті, загиблих учасників Революції Гідності, 
учасників операції об’єднаних сил, антитерористичної операції, заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. 
 

Серпень 2019 року Департамент житлово-комунального 
господарства та будівництва 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення, виконавчі комітети 
сільських, селищних, міських рад 
об’єднаних територіальних громад 
 

8. Сприяти виготовленню та розміщенню тематичної інформаційної 
продукції та зовнішньої реклами. 
 

Серпень 2019 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 

 
9. Забезпечити широке розміщення національної символіки, малих та 

великих Державних Прапорів України, синьо-жовтих прапорців, стрічок, 
привітальних плакатів, банерів та розтяжок у містах та районах області. 

 
Серпень 2019 року Райдержадміністрації, виконавчі комітети 

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

 
10. Забезпечити проведення для широкої аудиторії інформаційно-

освітніх, патріотично-виховних, культурних заходів, спрямованих на 
поширення знань про події та персоналії багатовікової історії українського 
державотворення, виховання поваги до державних символів України. 

 
Серпень 2019 року 
 

Департаменти облдержадміністрації: освіти 
і науки; культури, туризму, національностей 
та релігій; інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, Управління 
молоді, фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації, Державний архів 
Запорізької області, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення, виконавчі комітети 
сільських, селищних, міських рад 
об’єднаних територіальних громад 

 
11. Рекомендувати виконавчому комітету Запорізької міської ради 

провести 24.08.2019 у м. Запоріжжя святкові масові заходи в Центральному 
парку культури та відпочинку «Дубовий гай»: 

1) забезпечити підключення електроенергії та освітлення всієї території 
Центрального парку культури та відпочинку «Дубовий гай» під час проведення 
святкових заходів; 

 
24.08.2019 Виконавчий комітет Запорізької міської 

ради 
 
2) забезпечити сталу роботу міського транспорту під час проведення 

святкових заходів; 
 
24.08.2019 Виконавчий комітет Запорізької міської 

ради 
 
3) забезпечити охорону громадського порядку та безпеку дорожнього 

руху під час проведення святкових заходів; 
 
24.08.2019 Виконавчий комітет Запорізької міської 

ради 
 
4) забезпечити чергування бригади медиків та автомобіля пожежної 

охорони під час проведення святкових заходів; 
 
24.08.2019 Виконавчий комітет Запорізької міської 

ради 
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5) забезпечити організацію торговельного обслуговування та роботу 
локації «Українська кухня» на території Центрального парку культури та 
відпочинку «Дубовий гай»; 

 
24.08.2019 Виконавчий комітет Запорізької міської 

ради 
 
 

6) забезпечити організацію належного утримання зазначеної території та 
вивезення побутового сміття та відходів після завершення святкових заходів. 

 
24.08.2019 Виконавчий комітет Запорізької міської 

ради 
 
12. Провести у містах обласного значення, районних центрах, інших 

населених пунктах області, місцях постійної або тимчасової дислокації 
військових частин Збройних Сил України, Національної Гвардії України, 
Державної прикордонної служби України святкові концерти, виступи художніх 
колективів, демонстрацію фото- та відеоматеріалів, присвячених мужності та 
героїзму українських солдат у зоні проведення операції об’єднаних сил.  

 
Серпень 2019 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  

 
13. Забезпечити проведення тематичних наукових, науково-практичних 

конференцій, засідань за круглими столами, виставок фото- та архівних 
документів, присвячених 28-й річниці проголошення у 1991 році незалежності 
України.  

 
Серпень-вересень  
2019 року 

Департаменти облдержадміністрації: освіти 
і науки; культури, туризму, національностей 
та релігій, Державний архів Запорізької 
області, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення, виконавчі комітети сільських, 
селищних, міських рад об’єднаних 
територіальних громад  
 

14. Сприяти висвітленню заходів з відзначення Дня Державного Прапора 
України та 28-ї річниці незалежності України в засобах масової інформації, на 
офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
трансляції циклів тематичних теле- та радіопередач, художніх і документальних 
фільмів.  

 
Серпень 2019 року Департамент інформаційної діяльності та 

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

 
 
 
Директор Департаменту  
інформаційної діяльності  
та комунікацій з громадськістю                                    Л. ШИШИНАШВІЛІ 


