
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 31 травня 2021 р. № 583-р 

Київ 

Про затвердження плану заходів з підготовки та 

відзначення 30-ї річниці незалежності України 

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці 

незалежності України, що додається. 

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, 

обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити 

виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, з 

урахуванням вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

за рахунок і в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за 

рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. 

 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ 

Інд. 82 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 31 травня 2021 р. № 583-р 

ПЛАН 

заходів з підготовки та відзначення  

30-ї річниці незалежності України 

1. Забезпечити до Дня Державного Прапора України: 

1) реалізацію проекту щодо встановлення найбільшого державного 

прапора України. 

Обласні та Київська міська 

держадміністрації. 

Протягом 2021 року; 

2) проведення урочистостей за участю Президента України, 

керівників органів державної влади, представників органів місцевого 

самоврядування, громадськості, науковців, творчої інтелігенції, 

представників іноземних держав та дипломатичного корпусу, міжнародних 

організацій, української діаспори, духовенства, передбачивши, зокрема: 

церемонії урочистого підняття Державного Прапора України за 

участю Президента України, керівників органів державної влади у м. Києві 

та населених пунктах, де реалізовано проект “Найбільший державний 

прапор України”. 

Міноборони, обласні та Київська міська 

держадміністрації, МКІП, МВС, СБУ (за 

згодою). 

23 серпня 2021 р.; 

церемонії урочистого підняття Державного Прапора України у 

населених пунктах України, закордонних дипломатичних установах 

України, військових частинах. 

Обласні та Київська міська 

держадміністрації, Міноборони, МЗС. 

23 серпня 2021 року. 

2. Забезпечити з нагоди Дня незалежності України на національному 

рівні проведення урочистостей за участю Президента України, керівників 

органів державної влади, представників органів місцевого самоврядування, 

громадськості, науковців, творчої інтелігенції, представників іноземних 
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держав та дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, української 

діаспори, духовенства, передбачивши, зокрема: 

проведення урочистого засідання Верховної Ради України з нагоди 

30-ї річниці незалежності України. 

Верховна Рада України. 

24 серпня 2021 р.; 

організацію та проведення з нагоди 30-ї річниці незалежності України 

урочистого концерту та параду військ на вул. Хрещатик та Майдані 

Незалежності (з прольотом авіації у складі повітряної колони сил безпеки і 

оборони та збройних сил країн-партнерів), артилерійського салюту на 

Трухановому острові у столиці України — м. Києві. 

Міноборони, МВС, МКІП, СБУ (за 

згодою), Управління державної охорони 

(за згодою), Національна гвардія, 

Адміністрація Держприкордонслужби, 

ДСНС, Держспецзв’язку,  

Національна поліція, Мінветеранів, 

Державний концерн “Укроборонпром”  

(за згодою), Київська міська 

держадміністрація. 

24 серпня 2021 р.; 

організацію та проведення у м. Києві (Михайлівська площа та 

Володимирський проїзд) статичного показу сучасних зразків озброєння та 

техніки сил безпеки і оборони. 

Міноборони, МВС, СБУ (за згодою), 

Національна гвардія, Адміністрація 

Держприкордонслужби, ДСНС, 

Держспецзв’язку, Національна поліція, 

Державний концерн “Укроборонпром” (за 

згодою), Київська міська 

держадміністрація. 

23—24 серпня 2021 р.; 

організацію та проведення у м. Києві на р. Дніпро (Київський 

річковий вокзал, Труханів острів) урочистого проходження катерів і 

прольоту авіації, повітряного та морського показу озброєння і військової 

техніки. 

Міноборони, МВС, Національна гвардія, 

Адміністрація Держприкордонслужби, 

ДСНС, Національна поліція, Київська 

міська держадміністрація. 

24 серпня 2021 р.; 
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організацію та проведення у м. Одесі на зовнішньому рейді морського 
порту Одеса (мис Малий фонтан та Морський вокзал) урочистого 
проходження бойових кораблів і суден забезпечення та прольоту авіації, 
повітряного, морського та статистичного показу озброєння і військової 
техніки. 

Міноборони, Адміністрація 
Держприкордонслужби, Морська 
адміністрація, Одеська обласна 
держадміністрація. 

24 серпня 2021 р.; 

проведення установчого Саміту Кримської платформи. 

МЗС, Мінреінтеграції, МВС, 
Мінекономіки, МКІП, Мінінфраструктури, 
Київська міська держадміністрація, СБУ 
(за згодою). 

23 серпня 2021 р.; 

проведення першого форуму соціально-гуманітарного спрямування 
“Саміт перших леді та джентльменів” на території Національного 
заповідника “Софія Київська”. 

МЗС, Мінекономіки, МКІП, МОН, МОЗ, 
Київська міська держадміністрація. 

23 серпня 2021 р.; 

організацію та проведення урочистого заходу з нагородження 
видатних діячів України “Національна легенда”. 

МКІП. 

22 серпня 2021 р.; 

проведення благодійного концерту в Національному академічному 
театрі опери та балету України імені Т. Г. Шевченка. 

МКІП, Держмистецтв. 

23 серпня 2021 р.; 

проведення урочистих заходів у м. Києві, інших населених пунктах за 
участю представників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, 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, громадськості. 

Обласні та Київська міська 
держадміністрації, МКІП, Міноборони, 
МВС, СБУ (за згодою), Мінветеранів, 
МОЗ, ДСНС. 

24 серпня 2021 р.; 
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проведення церемоній покладання квітів у м. Києві та інших 

населених пунктах до пам’ятників і пам’ятних знаків, місць поховань 

видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність 

України, 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 та хвилини 

мовчання. 

Обласні та Київська міська 

держадміністрації, Міноборони, МВС, 

МОЗ, ДСНС, СБУ (за згодою), 

Мінветеранів, МКІП. 

24 серпня 2021 року. 

3. Забезпечити з нагоди Дня незалежності України та Дня Державного 

Прапора України розроблення та реалізацію загальнодержавних проектів, 

зокрема: 

1) створення єдиної візуальної айдентики та іміжду до 30-ї річниці 

незалежності України. 

МКІП. 

Травень 2021 р.; 

2) модернізація та будівництво шести аеропортів (м. Вінниця,  

м. Дніпро, м. Одеса, м. Рівне, м. Херсон, Закарпатський регіон). 

Мінінфраструктури, Укрінфрапроект (за 

згодою), Державіаслужба, Украерорух (за 

згодою), Вінницька, Дніпропетровська, 

Закарпатська, Одеська, Рівненська та 

Херсонська облдержадміністрації. 

17—24 серпня 2021 р.; 

3) реалізація проекту “Євроколія Київ — Львів — Скнилів”. 

АТ “Укрзалізниця” (за згодою), 

Мінінфраструктури, Мінрегіон. 

24 серпня 2021 р.; 

4) проведення фестивалю “Ковчег Україна: десять століть української 

музики в одному концерті, музична подія року”. 

МКІП, Держмистецтв, Київська міська 

держадміністрація. 

Серпень 2021 р.; 
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5) завершення будівництва другої черги Національного музею 

Голодомору. 

МКІП. 

24 серпня 2021 р.; 

6) проведення у м. Києві Українсько-Нідерландського фестивалю 

тюльпанів. 

МЗС, Київська міська держадміністрація, 

МКІП. 

Травень 2021 р.; 

7) проведення урочистого концерту у м. Києві з нагоди 30-ї річниці 

незалежності України за участю Президента України, керівників органів 

державної влади, представників органів місцевого самоврядування, 

дипломатичного корпусу іноземних держав, громадськості, 

дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, української діаспори, 

науковців, творчої інтелігенції, духовенства. 

МКІП, Київська міська держадміністрація, 

Національна поліція. 

Серпень 2021 р.; 

8) відтворення надгробного пам’ятника князю Костянтину 

Острозькому в Успенському соборі Національного заповідника “Києво-

Печерська лавра”. 

МКІП, МЗС. 

Серпень 2021 р.; 

9) проведення Всеукраїнського фестивалю до 30-річчя незалежності 

України. 

Мінмолодьспорт, обласні та Київська 

міська держадміністрації. 

Серпень 2021 р.; 

10) проведення конференції “Освіта можливостей: нові горизонти 

професійної (професійно-технічної) освіти в Україні”. 

МОН, обласні та Київська міська 

держадміністрації. 

Червень 2021 р.; 

11) проведення Форуму єднання молоді “Україна — це круто!”.  

Мінреінтеграції, громадські об’єднання 

(за згодою). 

Липень — серпень 2021 р.; 
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12) проведення IV Міжнародного волонтерського та ветеранського 

форуму “Там, де ми — там Україна” (м. Київ). 

Мінветеранів. 

22 серпня 2021 р.; 

13) проведення турніру з рукопашного бою на Кубок Президента 

України серед Збройних Сил та інших, утворених відповідно до законів 

України, військових формувань, правоохоронних органів і рятувальних 

служб. 

Мінмолодьспорт, громадська організація 

“Всеукраїнська федерація рукопашного 

бою” (за згодою), Міноборони, СБУ  

(за згодою), Адміністрація 

Держприкордонслужби, Управління 

державної охорони (за згодою), 

Національна гвардія, ДСНС. 

21 серпня 2021 р.; 

14) проведення Міжнародного оборонного інвестиційного форуму на 

майданчику “Sikorsky Challenge 2021”. 

Мінстратегпром, Державний концерн 

“Укроборонпром” (за згодою), 

Міноборони, МОН, ДКА, Національний 

технічний університет України “Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського” (за згодою). 

12—14 серпня 2021 р.;  

15) проведення “Дія. Саміт” та презентації проекту Paperless. 

Мінцифри. 

Серпень 2021 р.; 

16) проведення фестивалю народних художніх промислів 

“Український бренд”. 

МКІП, Держмистецтв, обласні та Київська 

міська держадміністрації. 

Серпень 2021 р.; 

17) організація фестивалю “Мандруй Україною” для популяризації 

туристичних маршрутів України до 30-річчя незалежності України. 

ДАРТ, МКІП. 

Серпень 2021 року; 
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18) проведення культурно-мистецьких акцій “Неймовірна Україна”. 

МКІП, обласні та Київська міська 
держадміністрації. 

Протягом 2021 року; 

19) створення Цифрової мапи подій до 30-річчя незалежності України. 

МКІП. 

Липень 2021 р.; 

20) проведення книжкової виставки у Верховній Раді України до  
30-ї річниці незалежності України.  

Український інститут книги (за згодою), 
МКІП. 

Вересень — грудень 2021 р.; 

21) організація книжкової виставки до 30-річчя незалежності України 
біля Офісу Президента України. 

Український інститут книги (за згодою), 
МКІП. 

Серпень — вересень 2021 р.; 

22) проведення всеукраїнської інформаційно-просвітницької акції до 
30-ї річниці незалежності України: “30 знакових книжок нашої 
Незалежності”. 

Український інститут книги (за згодою), 
МКІП. 

Червень — грудень 2021 р.; 

23) видання книжкових видань до 30-ї річниці незалежності України.  

Український інститут книги (за згодою), 
МКІП. 

Квітень — грудень 2021 р.; 

24) виготовлення та введення в обіг в установленому порядку 
пам’ятної монети на відзнаку 30-ї річниці незалежності України. 

Національний банк (за згодою). 

Протягом 2021 року; 

25) введення в обіг поштового блока, поштової марки, випуск 
конвертів та проведення спецпогашень, присвячених 30-й річниці 
незалежності України. 

Мінінфраструктури, Українське державне 
підприємство поштового зв’язку 
“Укрпошта” (за згодою). 

Протягом 2021 року; 
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26) урочисте відкриття новозбудованої радіотелевізійної передаючої 

станції в Попаснянському районі Луганської області. 

Мінрегіон, Луганська облдержадміністрація,  

комунальне підприємство “Інноваційно-

інформаційний центр” (за згодою). 

Липень — серпень 2021 р.; 

27) відкриття сервісних зон контрольних пунктів в’їзду-виїзду в/з 

Донецької і Луганської областей. 

Мінреінтеграції, державне підприємство 

“Реінтеграція та відновлення” (за згодою), 

Донецька та Луганська 

облдержадміністрації. 

Протягом 2021 року; 

28) демонстрація сучасної авіаційної техніки органів системи МВС, 

зокрема виконання польотів, практичних завдань. 

МВС, Національна поліція, Національна 

гвардія, ДСНС, Адміністрація 

Держприкордонслужби. 

Серпень 2021 р.; 

29) забезпечення запуску оптико-електронної космічної системи 

“Січ-2-1” з космічним апаратом “Січ-2-30” (“Січ-2-1”). 

Мінстратегпром, ДКА. 

Протягом 2021 року; 

30) введення в експлуатацію першого пускового комплексу 

Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів 

типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій. 

Міненерго, Мінекономіки, Міндовкілля, 

ДАВЗ, державне підприємство “НАЕК 

“Енергоатом” (за згодою). 

Серпень 2021 р.; 

31) створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування 
очної патології (недобудованого лікувального корпусу в 
м. Одесі, Французький бульв., 49/51). 

Національна академія медичних наук (за 
згодою), державна установа “Інститут 
очних хвороб і тканинної терапії 
імені В.П. Філатова НАМН  
України” (за згодою). 

Серпень 2021 р.; 
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32) завершення будівництва нового лікувально-діагностичного 
комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” МОЗ. 

МОЗ, Національна дитяча спеціалізована 
лікарня “Охматдит” (за згодою). 

Серпень 2021 р.; 

33) видання Червоної книги України. 

Міндовкілля. 

Протягом 2021 року; 

34) створення проекту “Дерево української незалежності”. 

Івано-Франківська облдержадміністрація, 
Мінрегіон. 

Протягом 2021 року; 

35) проведення всеукраїнського культурно-освітнього марафону 
“Наша незалежність”. 

Обласні та Київська міська 
держадміністрації, Мінцифри, Мінрегіон. 

Протягом 2021 року; 

36) проведення експозиції “Скіфське золото”. 

МКІП, Національний музей історії України 
(за згодою), Національна поліція. 

Протягом 2021 року;  

37) підготовка та реалізація проекту “Раритети Української козацької 
держави — Гетьманщини XVII—XVIII ст.: до 30-річчя незалежності 
України”. 

МКІП, Національний заповідник “Софія 
Київська” (за згодою), Мінфін, МЗС, 
Держмитслужба, Національна поліція. 

Червень — грудень 2021 р.;  

38) проведення серії музично-мистецьких акцій просто неба із 

мультимедійним супроводом. 

МКІП, Держмистецтв, Одеська, 

Миколаївська, Херсонська 

облдержадміністрації. 

Протягом 2021 року; 
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39) проведення мобільного форуму сучасного мистецтва (мм. Дніпро, 

Київ, Львів, Маріуполь, Херсон, Харків). 

МКІП, Держмистецтв, Донецька, 

Дніпропетровська , Львівська, Херсонська 

та Харківська облдержадміністрації.  

Протягом 2021 року; 

40) проведення конкурсу короткометражних художніх та анімаційних 

фільмів, присвячених 30-й річниці незалежності України. 

Держкіно, МКІП. 

Протягом 2021 року; 

41) проведення марафону фільмів, створених за часи незалежності 

України, на екранах кінотеатрів країни. 

Держкіно, МКІП. 

Протягом 2021 року; 

42) підготовка інфографіки “Україна в цифрах: 30 років 

незалежності”. 

Держстат. 

Протягом 2021 року; 

43) сприяння створенню аудіовізуальних продуктів, що висвітлюють 

знакові події у всіх регіонах України, та їх поширення в соціальних 

мережах та засобах масової інформації. 

МКІП, Держкомтелерадіо, АТ “НСТУ” 

(за згодою). 

Протягом 2021 року; 

44) проведення заходів в рамках програми “Знакові події”,  

ЛОТ 4 “Знакові події історії України”. 

МКІП, Український культурний фонд (за 

згодою). 

Протягом 2021 року; 

45) проведення наукової конференції “Гендерна політика в незалежній 

Україні: становлення, досягнення та перспективи”. 

Урядовий уповноважений з питань 

гендерної політики. 

Серпень 2021 року; 
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46) урочисті заходи з нагоди 30-ї річниці незалежності України на 

території Національного заповідника “Хортиця”. 

Запорізька облдержадміністрація, МКІП. 

Протягом 2021 року; 

47) розроблення концепції створення нової експозиції в 

Національному музеї Голодомору. 

МКІП, Український інститут національної 

пам’яті. 

Серпень 2021 року. 

4. Забезпечити з нагоди Дня незалежності України та Дня Державного 

Прапора України на регіональному рівні: 

створення алеї кам’яних скульптур “Борці за Незалежність” в с. Буша 

Ямпільського району Вінницької області. 

Вінницька облдержадміністрація. 

Протягом 2021 року; 

проведення культурно-мистецької акції “Щедрик — мелодія 

Вінниччини”. 

Вінницька облдержадміністрація. 

Липень 2021 р.; 

проведення пленеру “Мальована хата” в с. Клембівка Ямпільського 

району Вінницької області. 

Вінницька облдержадміністрація. 

Серпень 2021 р.; 

створення арт-об’єкта з карти Волинської області з традиційними 

волинськими орнаментами “Узори самобутньої Волині — в дарунок 

ювілею України”. 

Волинська облдержадміністрація. 

Протягом 2021 року; 

проведення фестивалю “Джаз на Дніпрі”.  

Дніпропетровська облдержадміністрація. 

Вересень 2021 р.; 

проведення щорічного Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва 

“ГОГОЛЬФЕСТ”. 

Дніпропетровська облдержадміністрація. 

Серпень 2021 р.; 
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проведення святкового заходу “Вільне небо” (аеродром с. Майське). 

Дніпропетровська облдержадміністрація. 

Серпень 2021 р.; 

проведення фестивалю дитячої творчості “Z-ефір”. 

Дніпропетровська облдержадміністрація. 

Березень — грудень 2021 р.; 

проведення щорічного етнографічно-фольклорного фестивалю 
“Петриківський дивоцвіт”. 

Дніпропетровська облдержадміністрація. 

Вересень 2021 р.; 

проведення історико-культурного фестивалю “Дике поле. Шлях до 
Європи”. 

Донецька облдержадміністрація. 

Червень 2021 р.; 

проведення культурно-мистецьких акцій на стадіоні “Металург” у  
м. Бахмуті, зокрема культурно-спортивного заходу “Тобі, Україно!”, та 
реконструкції карти Донецької області “Донеччина — це Україна”. 

Донецька облдержадміністрація. 

Травень 2021 р.; 

реалізація мистецького проекту “Вишивка Олевської громади”. 

Житомирська облдержадміністрація. 

Серпень 2021 р.; 

реалізація мистецького заходу “Мандрівка замками Закарпаття” з 
показом вистави “Князь Корятович” Мукачівського драматичного театру в 
замку “Паланок”. 

Закарпатська облдержадміністрація. 

Серпень 2021 р.; 

розбудова та оновлення рекреаційної туристичної інфраструктури на 
острові Хортиця. 

Запорізька облдержадміністрація. 

Протягом 2021 року; 

реалізація мистецького проекту “Історична реконструкція козацької 
ради 1648 року”. 

Запорізька облдержадміністрація. 

Протягом 2021 року; 
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проведення реконструкції та оновлення єдиного в Україні та світі 

Музею писанкового розпису (м. Коломия, філіал Національного музею 

народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата 

Кобринського). 

Івано-Франківська облдержадміністрація. 

Протягом 2021 року; 

проведення обласної ярмарку-виставки “7’я Київщини”.  

Київська облдержадміністрація. 

23 серпня 2021 р.; 

реалізація мистецького проекту “Реконструкція одного дня з життя 

корифеїв українського театру” (м. Кропивницький). 

Кіровоградська облдержадміністрація. 

Липень — серпень 2021 р.; 

проведення фестивалю середньовічної культури “Тустань”. 

Львівська облдержадміністрація. 

Серпень 2021 р.; 

проведення мистецького заходу з нагоди 30-річчя незалежності 

України. 

Львівська облдержадміністрація. 

Серпень 2021 р.;  

проведення щорічного обласного фестивалю “Луганщина — це 

Україна”. 

Луганська облдержадміністрація. 

Червень 2021 р.; 

проведення фестивалю української народної іграшки та гри. 

Луганська облдержадміністрація. 

Червень 2021 р.; 

встановлення інтерактивного мультимедійного екрану у формі малого 

Державного Герба України. 

Сєвєродонецька міська військово-цивільна 

адміністрація. 

Серпень 2021 р.; 

проведення мистецької акції “Гімн України” на Соборній площі у 

м. Миколаєві.  

Миколаївська облдержадміністрація. 

Червень — серпень 2021 р.; 



 14 

відкриття після реставрації приміщення будівлі Миколаївської 

обласної дитячо-юнацької спортивної школи “Обласний шахово-

шашковий клуб” імені М. В. Шелеста (м. Миколаїв). 

Миколаївська облдержадміністрація. 

Протягом 2021 року; 

проведення VI фестивалю мистецтв “Оксамитовий сезон в Одеській 

опері”. 

Одеська облдержадміністрація, МКІП. 

24 серпня 2021 р.; 

відкриття Одеського академічного українського музично-

драматичного театру імені В. Василька після завершення ремонтно-

реставраційних робіт будівлі та оновлення приміщення театру. 

Одеська облдержадміністрація. 

Серпень 2021 р.; 

проведення VII Міжнародного музичного фестивалю “ODESSA 

CLASSICS”. 

Одеська облдержадміністрація. 

24 серпня 2021 р.; 

проведення фестивалю народної творчості “На хвилях єднання” на 

території Білгород-Дністровської (Аккерманської) фортеці. 

Одеська облдержадміністрація. 

24 серпня 2021 р.; 

проведення мистецького проекту “Пісні України” з нагоди Дня 

незалежності України та урочисте відкриття Полтавської обласної 

філармонії після реставрації.  

Полтавська облдержадміністрація, МКІП. 

Протягом 2021 року; 

проведення тижня національного гончарного здвиження в Опішному 

“Здвиг — 2021” на базі Національного музею-заповідника українського 

гончарства в Опішному. 

Полтавська облдержадміністрація, МКІП. 

Червень — липень 2021 р.; 

проведення культурно-мистецького заходу “Купальські ігри на 

батьківщині Миколи Гоголя” на базі Національного літературно-

меморіального музею-заповідника імені Миколи Гоголя. 

Полтавська облдержадміністрація. 

Липень 2021 р.; 
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проведення заходів, присвячених 370-й річниці битви під Берестечком 

(мм. Радивилів, Дубно). 

Рівненська облдержадміністрація. 

Липень 2021 р.; 

проведення обласного фестивалю патріотичної пісні “Героям слава” в 

урочищі Гутвин Рівненської району.  

Рівненська облдержадміністрація. 

Жовтень 2021 р.; 

створення арт-об’єкта “Кролевецький рушник — код нації”. 

Сумська облдержадміністрація. 

Протягом 2021 року; 

презентація традиційної горюнської культури на Путивльщині. 

Сумська облдержадміністрація. 

Протягом 2021 року; 

виготовлення та встановлення скульптури Байди Вишневецького у 

смт Вишнівець. 

Тернопільська облдержадміністрація. 

Протягом 2021 року; 

проведення фестивалю “Файне місто” (м. Тернопіль). 

Тернопільська облдержадміністрація. 

Протягом 2021 року; 

створення Національним заповідником “Замки Тернопілля” музею 

археології у Скалатському замку. 

Тернопільська облдержадміністрація. 

Протягом 2021 року; 

організація та проведення Національним заповідником “Замки 

Тернопілля” міжнародного скульптурного пленеру в м. Збаражі. 

Тернопільська облдержадміністрація. 

Протягом 2021 року; 

реставрація та улаштування оглядового майданчика будівлі — 

пам’ятки архітектури та містобудування “Будинок Держпромисловості 

(Держпром)” (охоронний номер 200031) за адресою: м. Харків, майдан 

Свободи, 5.  

Харківська облдержадміністрація. 

Серпень 2021 р.; 
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проведення святкового концерту на сходинках Харківського 

національного театру опери та балету імені М. В. Лисенка. 

Харківська облдержадміністрація. 

Серпень 2021 р.; 

проведення ІІІ Південного Шевченко-рок-фесту “Кобзар”. 

Херсонська облдержадміністрація. 

Серпень 2021 р.; 

розгортання мистецького етномістечка та проведення масштабного 

театралізованого дійства, присвяченого 30-річчю незалежності України 

(центральні вулиці м. Хмельницького). 

Хмельницька облдержадміністрація. 

24 серпня 2021 р.; 

організація проведення опери просто неба “Запорожець за Дунаєм”  

С. Гулака-Артемовського у виконанні артистів обласних театрально-

концертних установ (майдан Незалежності, м. Хмельницький). 

Хмельницька облдержадміністрація. 

24 серпня 2021 р.; 

проведення мистецького перформансу “Об’єднайтесь, мільйони!” на 

горі Томнатик (висота 1600 метрів над рівнем моря) у с. Шепіт 

Вижницького району. 

Чернівецька облдержадміністрація. 

Серпень 2021 р.; 

відкриття мультифункціонального Центру культурних послуг в  

м. Сокиряни. 

Чернівецька облдержадміністрація. 

Серпень 2021 р.; 

проведення масштабного проекту “Фестиваль “ManyFest” в парку 

“Долина Троянд” (м. Черкаси). 

Черкаська облдержадміністрація. 

Серпень 2021 р.; 

проведення фестивалю “Kamianka Music Fest” (м. Кам’янка). 

Черкаська облдержадміністрація. 

Серпень 2021 р.; 
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проведення Всеукраїнського етнофестивалю “Купайло в 

Легедзиному” (с. Легедзине, Тальнівський район Черкаської області). 

Черкаська облдержадміністрація. 

Червень 2021 р.; 

проведення Всеукраїнського свята богатирської сили до 150-річчя 

Івана Піддубного (с. Красенівка, Золотоніський район Черкаської області). 

Черкаська облдержадміністрація. 

Серпень 2021 р.; 

капітальний ремонт парку імені М. М. Коцюбинського в м. Чернігові 

(Вал, територія Національного архітектурно-історичного заповідника 

“Чернігів стародавній”). 

Чернігівська облдержадміністрація, МКІП. 

24 серпня 2021 р.; 

створення у всіх областях знакових об’єктів публічного простору, 

приурочених до 30-ї річниці незалежності України. 

Обласні та Київська міська 

держадміністрації. 

Протягом 2021 року; 

проведення реконструкцій історично значущих подій у регіонах. 

Обласні та Київська міська 

держадміністрації. 

Протягом 2021 року; 

створення нових експозицій в музейних закладах, присвячених 

30-й річниці незалежності України. 

Обласні та Київська міська 

держадміністрації. 

Протягом 2021 року; 

створення театральних постановок сучасних українських драматургів 

та нових концертних програм, присвячених 30-й річниці незалежності 

України. 

Обласні та Київська міська 

держадміністрації. 

Протягом 2021 року; 
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створення арт-об’єктів в обласних центрах, що репрезентують 

характерні орнаменти вишиванок, або інші народні промисли для даної 

області. 

Обласні та Київська міська 

держадміністрації. 

Протягом 2021 року. 

5. Вжити разом з обласними, Київською міською держадміністраціями 

додаткових заходів щодо вирішення проблемних питань соціального 

захисту 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, сімей загиблих (померлих) захисників України, а 

також щодо надання підтримки борцям за незалежність України у 

ХХ столітті та громадянам, які сьогодні відстоюють суверенітет і 

територіальну цілісність України. 

Обласні та Київська міська 

держадміністрації. 

Протягом 2021 року. 

6. Сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на 

зміцнення національної єдності, розбудову держави, популяризацію 

національних традицій та державних символів України, утвердження 

позитивного іміджу України у світі. 

Обласні та Київська міська 

держадміністрації, МКІП, МЗС. 

Серпень — вересень 2021 року. 

7. Сприяти широкому висвітленню заходів із підготовки та 

відзначення Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці 

незалежності України в засобах масової інформації. 

МКІП, Держкомтелерадіо, АТ “НСТУ” (за 

згодою), обласні та Київська міська 

держадміністрації. 

Протягом 2021 року.  

8. Вжити заходів до розроблення макетів та зразків соціальної 

реклами, присвяченої 30-й річниці незалежності України, їх виготовлення, 

а також розміщення у населених пунктах України та за їх межами вздовж 

магістральних доріг. 

МКІП, Український інститут національної 

пам’яті, обласні та Київська міська 

держадміністрації. 

Липень — серпень 2021 року. 
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9. З метою інформування громадян про події та осіб, яким присвячені 

монументальні, меморіальні та інші знакові історичні об’єкти у столиці 

України — м. Києві, встановити відповідні інформаційно-довідкові 

стенди/конструкції на прилеглих до згаданих об’єктів територіях, а також 

облаштування та оснащення цих територій задля підвищення їх 

привабливості для громадян України та іноземних туристів. 

Київська міська держадміністрація, МКІП, 

Український інститут національної пам’яті. 

Протягом 2021 року. 

10. Вжити в межах компетенції заходів до забезпечення публічної 

безпеки, порядку, охорони прав і свобод людини під час проведення 

заходів з відзначення Дня Державного Прапора України та Дня 

незалежності України. 

МВС, Національна поліція, СБУ (за 

згодою), Управління державної охорони 

(за згодою), обласні та Київська міська 

держадміністрації. 

23—24 серпня 2021 року. 

11. Вжити в межах компетенції протиепідемічних заходів з 

урахуванням вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

під час проведення заходів з відзначення 30-ї річниці незалежності 

України. 

МОЗ, центральні органи виконавчої влади, 

обласні та Київська міська 

держадміністрації. 

Протягом 2021 року. 

_____________________ 


