
 

 

 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

 12.07.2017                                                                                                  № 162 

 

Про відзначення в районі 26-ї 

річниці незалежності України 

  

Відповідно до статей 6, 13, 22 Закону України "Про місцеві державні 

адміністрації", на виконання Указу Президента України від 15 травня 2017 року 

№ 132/2017 "Про відзначення 26-ї річниці незалежності України", 

розпорядження голови облдержадміністрації від 06 липня 2017 року № 416 

"Про відзначення в області 26-ї річниці незалежності України" та з метою 

гідного відзначення у 2017 році на території Миргородського району 26-ї 

річниці проголошення незалежності України, утвердження у громадян 

патріотизму та гордості за свою державу, звитяги українського народу у 

боротьбі за волю і незалежність:   

1. Затвердити План заходів з підготовки та відзначення в районі 26-ї 

річниці незалежності України (далі – План заходів), що додається.  

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Синяговська М.Б.) 

здійснити фінансування районних заходів у межах асигнувань, передбачених у 

2017 році на відповідні галузі соціально-культурної сфери.                

3. Відповідальним виконавцям інформувати про проведену роботу до 

26 серпня 2017 року відділ управління персоналом та організаційної роботи 

апарату райдержадміністрації для подальшого узагальнення та інформування 

облдержадміністрації.  

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови райдержадміністрації Гуржія О.В. 
 

 

 

           Голова 

 районної державної 

       адміністрації                                                                  Ю. КОВАЛЕНКО 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Розпорядження  голови  

Миргородської районної 

державної адміністрації  

12.07.2017   № 162   

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з підготовки та відзначення в районі  

26-ї річниці незалежності України 

 

1. Забезпечити проведення в населених пунктах району урочистих 

заходів за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, громадськості, духовенства з покладанням квітів до 

пам'ятників і пам'ятних знаків видатним діячам українського державотворення, 

борців за незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції 

гідності, учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській 

областях.  

23-24 серпня 2017 року Відділ культури і архіву 

райдержадміністрації, відділ управління 

персоналом та організаційної роботи апарату 

райдержадміністрації, відділ освіти 

райдержадміністрації, рекомендувати 

виконкомам сільських, селищних рад, 

об'єднаній територіальній громаді. 

 

 2. Забезпечити встановлення (вивішування) органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 

організаціями, об'єднаннями громадян, закладами освіти і культури Державних 

Прапорів України, святкове оформлення населених пунктів.  

23-24 серпня 2017 року Відділ культури і архіву 

райдержадміністрації, відділ управління 

персоналом та організаційної роботи 

апарату райдержадміністрації, відділ освіти 

райдержадміністрації, рекомендувати 

виконкомам сільських, селищних рад, 

об'єднаній територіальній громаді. 

 

3. Провести церемонії урочистого підняття Державного Прапора 

України в населених пунктах області, а також тематичні заходи до Дня 

Державного Прапора України. 

23 серпня 2017 року Відділ культури і архіву 

райдержадміністрації, відділ управління 

персоналом та організаційної роботи апарату 

райдержадміністрації, рекомендувати 

виконкомам сільських, селищних рад, 

об'єднаній територіальній громаді. 



 

4. Забезпечити участь у тематичних культурно-мистецьких заходах в 

рамках Національного Сорочинського ярмарку.  

22-27 серпня 2017 року Відділ культури і архіву райдержадміністрації,  

рекомендувати виконкомам сільських, 

селищних рад, об'єднаній територіальній 

громаді. 

 

5. Провести в районі тематичні спортивні заходи (за окремим планом). 

Серпень 2017 року Відділ освіти райдержадміністрації, 

рекомендувати виконкомам сільських, 

селищних рад, об'єднаній територіальній 

громаді. 

 

6. Оновити тематичні експозиції, стенди до 26-ї річниці незалежності 

України в музейних закладах району. 

Серпень 2017 року Відділ культури і архіву 

райдержадміністрації,  рекомендувати 

виконкомам сільських, селищних рад, 

об'єднаній територіальній громаді. 

 

7. Забезпечити організацію та проведення у навчальних закладах, 

бібліотеках, закладах культури району пізнавальних, навчально-виховних 

заходів, засідань за "круглим столом", тематичних бесід, лекцій, конференцій, 

конкурсів малюнків, благодійних акцій, виставок тематичної літератури, 

присвячених висвітленню подій, пов’язаних з історією українського 

державотворення, боротьбою українського народу за незалежність та 

територіальну цілісність держави, а також зустрічей з учасниками 

антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях та Революції 

гідності.  

Серпень-вересень 2017 року Відділ освіти райдержадміністрації, відділ  

культури і архіву райдержадміністрації, 

рекомендувати виконкомам сільських, 

селищних рад, об'єднаній територіальній 

громаді. 

 

8. Організувати документальну виставку до 26-ї річниці незалежності 

України, публікацію архівних документів з відповідної тематики у місцевих 

ЗМІ.   

Серпень 2017 року   

 

Відділ культури і архіву 

райдержадміністрації, рекомендувати 

виконкомам сільських, селищних рад, 

об'єднаній територіальній громаді. 

 

9. Забезпечити проведення інформаційних, просвітницьких, культурно-

масових заходів, присвячених історії здобуття Україною незалежності, 

видатним історичним особистостям та сучасним діячам українського 

державотворення, учасникам Революції гідності та антитерористичної операції 

в Донецькій і Луганській областях.  



Червень - вересень 2017 року Відділ культури і архіву 

райдержадміністрації, рекомендувати 

виконкомам сільських, селищних рад, 

об'єднаній територіальній громаді. 

 

10. Забезпечити виконання Комплексної програми підтримки учасників 

АТО та членів їх сімей жителів Миргородського району на 2017-2020 роки у 

напрямку надання додаткової соціальної підтримки родинам загиблих 

учасників Революції гідності, учасників антитерористичної операції в 

Донецькій і Луганській областях, а також особам, які стали інвалідами 

внаслідок участі у Революції гідності, антитерористичної операції в  Донецькій 

і Луганській областях. 

Серпень 2017 року Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації, рекомендувати 

виконкомам сільських, селищних рад, об'єднаній 

територіальній громаді. 

 

 11. Забезпечити упорядкування прилеглих територій біля пам'ятників, 

стел, меморіалів, обелісків, пам’ятних знаків, місць поховань видатних діячів 

українського державотворення, борців за незалежність України у ХХ столітті, 

загиблих учасників Революції гідності, учасників антитерористичної операції в 

Донецькій і Луганській областях.  

Серпень 2017 року Сектор інфраструктури, житлово-комунального 

господарства та будівництва 

райдержадміністрації, рекомендувати 

виконкомам сільських, селищних рад, об'єднаній 

територіальній громаді. 

 

12. Звернутись до релігійних організацій з пропозицією провести в День 

незалежності України у рамках району молебні за Україну та український 

народ. 

До 20 серпня 2017 року Відділ культури і архіву 

райдержадміністрації, рекомендувати 

виконкомам сільських, селищних рад, 

об'єднаній територіальній громаді. 

 

13. Сприяти проведенню за ініціативами громадських об'єднань та 

молодіжних рухів акцій, спрямованих на зміцнення державності, консоляцію 

українського народу, патріотичне виховання молоді.  

Протягом 2017 року Відділ управління персоналом та 

організаційної роботи апарату 

райдержадміністрації, відділ культури і 

архіву райдержадміністрації, відділ освіти 

райдержадміністрації, рекомендувати 

виконкомам сільських, селищних рад, 

об'єднаній територіальній громаді. 

 

 

 



 

14. Забезпечити громадський порядок та безпеку дорожнього руху під час 

проведення в районі масових заходів, присвячених відзначенню Дня 

Державного Прапора України та 26-ї річниці незалежності України.  

Серпень 2017 року Головний спеціаліст апарату 

райдержадміністрації, Миргородський відділ 

поліції Головного управління Національної 

поліції в Полтавській області,  рекомендувати 

виконкомам сільських, селищних рад, 

об'єднаній територіальній громаді. 

 

15. Забезпечити анонсування та висвітлення у засобах масової інформації 

тематичних масових заходів до 26-ї річниці незалежності України, трансляцію 

тематичних радіопередач, присвячених історії та сьогоденню України, життю  

та діяльності видатних українців. 

Серпень 2017 року Відділ управління персоналом та організаційної 

роботи апарату райдержадміністрації спільно з 

КП «Інформаційний центр «Миргородщина», 

виконкоми сільських, селищних рад, об'єднана 

територіальна громада.  

 

 

 

Заступник голови 

райдержадміністрації                     О.В. Гуржій   


