
Проект 

                    

Про відзначення на Вінниччині 27-ї річниці незалежності України  
 

Відповідно до Указу Президента України від 11 квітня 2018 року               

№ 99/2018 «Про відзначення 27-ї річниці незалежності України», рішення 4 

сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 63 «Про відзнаки 

обласного рівня», враховуючи знаменну подію у багатовіковій історії 

національного державотворення, з метою її гідного відзначення у 2018 році, з 

нагоди 100-річчя відродження української державності, враховуючи значення 

Української революції 1917-1921 років для проголошення Україною 

незалежності у 1991 році, а також вшановуючи тисячолітню історію 

національного державотворення: 

 

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення на 

Вінниччині 27-ї річниці незалежності України (далі – оргкомітет) у складі 

згідно з додатком 1.  

 

2. Затвердити заходи з підготовки та відзначення на Вінниччині 27-ї 

річниці незалежності України (далі – Заходи), що додаються. 

 

3. Нагородити Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної 

Ради з виплатою грошової винагороди представників громадськості, які 

зробили вагомий внесок у розбудову незалежної демократичної унітарної 

держави, згідно з додатком 2. 

 

4. Райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного 

значення, структурним підрозділам облдержадміністрації забезпечити 

виконання Заходів, про що інформувати Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації до 28 серпня 

2018 року для узагальнення та подальшого інформування облдерж-

адміністрації до 29 серпня 2018 року. 

 

5. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації (Василюк С.М.) профінансувати 

видатки з проведення Заходів та придбання квіткової продукції коштом, 

передбаченим в обласному бюджеті на інші заходи у сфері засобів масової 

інформації, відповідно до кошторису.  
 

6. Управлінню культури і мистецтв облдержадміністрації 

(Городинський С.С.) профінансувати видатки з проведення Заходів коштом, 

передбаченим в обласному бюджеті на інші культурно-освітні заклади та 

заходи, відповідно до кошторису.  
 

7. Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального 

розвитку облдержадміністрації (Мережко В.М.) забезпечити прийом, 



супровід іноземних делегацій та профінансувати видатки на проведення 

Заходів коштом, передбаченим в обласному бюджеті на реалізацію інших 

заходів щодо соціально-економічного розвитку територій, відповідно до 

кошторису. 
 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови – директора Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації Івасюка І.Д. 

 
 

Голова обласної державної  

           адміністрації                                                                         В.КОРОВІЙ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  ЗАТВЕРДЖЕНО      

Розпорядження голови   

облдержадміністрації  

     серпня 2018 року №  
 

 

З А Х О Д И 

з підготовки та відзначення  на Вінниччині  

27-ї річниці незалежності України 
 
1. Забезпечити організацію заходів з нагоди  27-ї річниці незалежності 

України з метою її гідного відзначення у 2018 році, з нагоди 100-річчя 
відродження української державності, враховуючи значення Української 
революції 1917-1921 років для проголошення Україною незалежності у 1991 
році, а також вшановуючи тисячолітню історію національного 
державотворення.  

 

Оргкомітет, райдержадміністрації,  
виконкоми міських рад  
міст обласного значення. 
 

Серпень 2018 року. 
 

2. Провести: 
 

2.1. Урочисту церемонію підняття Державного Прапора на майдані біля 
приміщення Вінницької міської ради, в населених пунктах області, районних 
центрах, містах обласного значення до Дня Державного Прапора України, 
урочисте засідання та святковий концерт до Дня незалежності України за 
участі представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, представників духовенства, політичних формувань, 
громадських об’єднань, запрошених іноземних делегацій, інвалідів та 
учасників Революції Гідності, антитерористичної операції в Донецькій та 
Луганській областях. 

 
Оргкомітет, Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю, управління культури і 
мистецтв облдержадміністрації, 
Командування Повітряних Сил 
Збройних Сил України, 
райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного значення. 
 
23 серпня 2018 року. 

 

2.2. В навчальних закладах області лекції, бесіди, години спілкування з 
учнями за участю представників органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, учасників АТО, присвячені незалежності України. 

 
Департамент освіти і науки 



облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного значення. 
 

Вересень 2018 року. 
 

2.3. Обласний мистецький фестиваль «Мамину сорочку пригорну до 
серця» та обласне свято обрядових хлібів «Народу вічний оберіг». 
                                                               

Управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації. 
 

Серпень 2018 року. 
 

2.4. Засідання «круглого столу» на тему «Громадські ініціативи 
формування громадянського суспільства як вимога утвердження незалежної 
держави». 

 
Управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації. 
 
22 серпня 2018 року. 

 
2.5. XI обласний фестиваль народної творчості «Скарби Поділля». 
 

Управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації. 
 
23 серпня 2018 року. 

 
2.6. Культурно-мистецькі заходи у рамках циклу «Державність, 

вимріяна поколіннями». 
 

Управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації. 
 
Серпень 2018 року. 

 

2.7. Тематичні кінопокази про історію українського державотворення із 

циклу: «Невідома Україна. Нариси нашої історії», «Від дисидентства до 

незалежності», «Повернута самостійність», «Михайло Грушевський», покази 

- художніх фільмів: «Поводир», «Далекий постріл», «Білий птах з чорною 

ознакою», «Вавілон-XX»; документальних фільмів режисера В.Тихого 

творчого об’єднання «Вавілон 13», присвячених Революції Гідності, про 

героя України, нашого земляка Костянтина Могилка - «Палаюча пам’ять».  

 
Управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації,  
виконкоми міських рад  
міст обласного значення. 



 

Серпень 2018 року. 
 

3. Здійснити виїзди автомузею з пересувними виставками виїзди авто 

музею з пересувними виставками до навчальних закладів, військових частин, 

установ міста та області. 

 
Управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації. 

  

Серпень 2018 року. 
 

4. Доповнити стаціонарні експозиції обласного краєзнавчого музею 

фондовими, архівними документами та матеріалами. 
 

Управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації. 
  

Серпень 2018 року. 
 

5. Оформити в бібліотеках закладів загальної середньої освіти області 
тематичні виставки фотоматеріалів, художньої, публіцистичної літератури, 
періодичних видань, присвячені історії державної символіки. 

 
Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного значення. 
 

Вересень 2018 року. 
 
6. Організувати: 
 

6.1. Покладання квітів, гірлянд до пам’ятників та пам’ятних знаків, 
місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за 
незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників 
антитерористичної операції та учасників заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях. 

 
Оргкомітет, Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації, 
управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконкоми  
міських рад міст обласного значення. 
 

Серпень 2018 року. 
 

6.2. Цикли телепередач і публікацій у засобах масової інформації на 
тему національно-визвольних змагань українського народу, діяльності за 



єдність держави та консолідацію націй, проведення антитерористичної 
операції та висвітлення підготовки, відзначення в області 27-ї річниці 
незалежності України.  

 
Департамент інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації,  
виконкоми міських рад  
міст обласного значення. 
 

Серпень 2018 року. 
 

6.3. Зустріч, супровід іноземних делегацій та їх участь в урочистих 
заходах. Проведення урочистого прийому голів обласної державної 
адміністрації та обласної Ради з представниками іноземних делегацій. 

 

Департаменти облдержадміністрації: 
міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку,  
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю.   
 

Серпень 2018 року. 
 

6.4. Спортивні заходи та змагання у містах обласного значення та 
районних центрах області, приурочені до Дня незалежності України. 

 
Управління фізичної культури та 
спорту облдержадміністрації, 
райдержадміністрації,  
виконкоми міських рад  
міст обласного значення. 
 

Серпень-вересень 2018 року. 
 

6.5. Тематичну виставку архівних документів «Свою Україну 
любіть…», присвячену Дню незалежності України. 

 
Державний  архів Вінницької області 
 

22 серпня 2018 року. 
 

6.6. Бібліотечні виставки за темами: «Квітуча, розмаїта, незалежна», 
«Немає кращої землі, ніж та, що зветься Україна», «Україна хай квітне у долі 
століть!», «Барвиста країна – моя Україна!», «Під голубим склепінням неба», 
«Державний прапор України – святиня нашого народу», «З неба і сонця наш 
прапор ясний», «Сьогодні свято на моїй землі!», «Державний прапор України 
– символ державності та єдності нації». 

 
Управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації. 



  

Серпень 2018 року. 
 

7. Забезпечити:  
 
7.1. Участь та перевезення делегації від Вінниччини у святкуванні 27-ї 

річниці незалежності України  у Національному палаці «Україна» (м. Київ). 
Перевезення учасників заходів по Вінницькій області. 

 

Оргкомітет, Департаменти 
облдержадміністрації: інформаційної 
діяльності та комунікацій  з 
громадськістю, житлово-комунального 
господарства, енергетики та 
інфраструктури.  
 

Серпень 2018 року. 
 

7.2. Виготовлення друкованої продукції, іншої інформаційної продукції 
спрямованої на популяризацію державних символів України з нагоди Дня 
незалежності України. 

 

Департамент інформаційної діяльності 
та комунікацій  з громадськістю 
облдержадміністрації, управління 
культури і мистецтв  
облдержадміністрації.  
 

Серпень 2018 року. 
 

7.3. Організацію та проведення книжково-ілюстративних виставок, 

переглядів літератури за темами: ««Це моя Україна, це моя Батьківщина», 

«Хай буде мир віднині і довіку», «Моя країна – незалежна Україна», 

інформаційно-просвітницьких годин, вікторин, виставок живопису.  
 

Управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, виконкоми 

міських рад міст обласного значення. 
 

Серпень 2018 року. 
 
7.4. Проведення додаткових заходів щодо благоустрою населених 

пунктів, місць масового відпочинку населення, упорядкування об’єктів 
культурної спадщини, пам’ятників та місць поховання осіб, які загинули у 
боротьбі за незалежність України. 
 

Департамент житлово-комунального 
господарства, енергетики та 
інфраструктури,  управління культури і 
мистецтв  облдержадміністрації, 



райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного значення. 
 

Серпень 2018 року. 
 

7.5. Створення та розміщення інформаційної продукції. 
 

Департамент інформаційної діяльності 
та комунікацій  з громадськістю 
облдержадміністрації. 
 

Серпень 2018 року. 
 

7.6. Медичний супровід у місцях проведення заходів з відзначення 27-ї 

річниці незалежності України. 

Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

 

Серпень 2018 року. 
 

8. Звернутись до релігійних організацій з пропозицією провести вранці 
24 серпня 2018 року молебні за Україну. 

 

Управління у справах національностей 
та релігій облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного значення. 
 
Серпень 2018 року. 

 

 
______________________ 

                                                                                            

 


