
  

 
УКРАЇНА  

 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ  

 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

13 травня 2016 р. № 246/А-2016 

 

Про затвердження плану заходів щодо  

відзначення в Роздільнянському районі 100-річчя 

подій Української революції 1917-1921 років та 

вшанування пам’яті її учасників 

 

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу 

Президента України від 22 січня 2016 року № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя 

подій Української революції 1917-1921 років», розпорядження Одеської обласної державної 

адміністрації від 25.04.2016 року №240/А-2016 «Про затвердження плану заходів щодо 

відзначення в області 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування 

пам’яті її учасників», з метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність 

України та вшанування пам’яті її учасників: 

  

1. Затвердити план заходів щодо відзначення в Роздільнянському районі 100-річчя подій 

Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників (додається). 

 

  2. Доручити відділам Роздільнянської  районної державної адміністрації: житлово-

комунального господарства; освіти; у справах сім’ї, молоді та спорту, комунікації з 

громадськістю апарату районної державної адміністрації забезпечити виконання заходів щодо 

відзначення в Роздільнянському районі 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років 

та вшанування пам’яті її учасників та інформувати відділ культури і туризму районної 

державної адміністрації про виконання заходів щопівроку до 30 числа місяця, що наступає за 

звітним протягом 2016-2021 років. 

 

  3. Відділу культури і туризму районної державної адміністрації узагальнити надані 

матеріали та щопівроку до 1 числа наступного місяця протягом 2016-2021 років поінформувати 

районну державну адміністрацію та управління культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації. 

                         

      4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної  

державної адміністрації. 

 

 

Голова районної   

державної адміністрації                                                                                    А. А. Карпенко   

   



 

     ЗАТВЕРДЖЕНО 

    Розпорядження голови  

                                                                                         районної державної адміністрації 

                                                                     від «13» травня 2016 року 

                                                          № 246/А-2016 

План заходів 

щодо відзначення в Роздільнянському районі 100-річчя 

подій Української революції 1917-1921 років та 

вшанування пам’яті її учасників 

 

1. Організувати та провести : 

 

- тематичні уроки, лекції, «круглі столи», уроки пам’яті, присвячені 

вшануванню традицій боротьби за незалежність і соборність України та військової звитяги 

захисників рідної землі, творців національної державності, виставки інформаційних 

матеріалів про Українську революцію 1917-1921 років та її роль у європейській і світовій 

історії в навчальних закладах району; 

 

Протягом 2017-2021 років                          Відділ освіти районної державної  

                                                                       адміністрації 

    

- тематичні інформаційно-просвітницькі, культурно-мистецькі заходи, спрямовані 

на донесення інформації про події Української революції 1917-1921 років, виховання 

патріотизму та підвищення у громадян передусім учнівської та студентської молоді, 

інтересу до історії України, заходи військово-патріотичного характеру із залученням 

учасників антитерористичної операції у донецькій та Луганській областях у закладах 

культури району; 

 

         Протягом 2017-2021 років                           Відділ культури і туризму  

                                                                                  районної державної адміністрації 

 

- оновлення діючих експозицій в історико-краєзнавчому музеї в частині визначних 

подій та діячів Української революції 1917-1921 років;      

 

         Протягом 2017-2021 років                            Відділ культури і туризму  

                                                                                  районної державної адміністрації 

 

 - цикл історичних читань і презентацій книжкових виставок «Українська 

революція – початок формування модерної політичної нації, відродження традицій 

української державності» в шкільних бібліотеках та бібліотеках району; 

 

         Протягом 2017-2021 років                           Відділ культури і туризму, освіти 

                                                                                 районної державної адміністрації 

   

2.Забезпечити:  

                             

                             - упорядкування поховань загиблих воїнів українських збройних формувань, 

учасників Української революції 1917-1921 років, видатних діячів українського 

державотворення, борців за незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників 

Революції Гідності, учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській 

областях; 

    Протягом 2017-2021 років                          Відділ житлово-комунального  

                                                                           господарства районної державної  

                                                                           адміністрації 



 

            - широке висвітлення в засобах масової інформації заходів з підготовки та    

відзначення в Роздільнянському районі 100-річчя подій Української революції 1917-1921     

років та вшанування пам’яті її учасників. 

  

   Протягом 2017-2021 років                           Відділ комунікацій з громадськістю  

                                                                           апарату районної державної  

                                                                           адміністрації, 

                                                                           Редакція   КПСВТГРР                  

                                                                          «Видавництво  газети «Вперед» 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


