
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

21.01.2021                                                                                                   №  34-ОД 

 

 

Про відзначення в Сумській 

області у 2021 році Дня 

Соборності України 

 

 

Відповідно до статей 2, 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», на виконання Указу Президента України від 13 листопада 

2014 року № 871/2014 «Про День Соборності України», з метою консолідації 

суспільства навколо ідеї єдності держави, виховання у громадян почуття 

патріотизму та гордості за героїчне минуле і сьогодення українського народу:  

1. Затвердити план заходів щодо відзначення в Сумській області  

у 2021 році Дня Соборності України (додається).  

2. Структурним підрозділам Сумської обласної державної адміністрації, 

районним державним адміністраціям забезпечити виконання затвердженого 

цим розпорядженням плану заходів з урахуванням вимог законодавства щодо 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, про що 

інформувати до 25.01.2021 Департамент культури, інформаційної політики та 

туризму Сумської обласної державної адміністрації. 

3. Рекомендувати територіальним органам міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, управлінню Служби безпеки України в 

Сумській області, органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо 

виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів з урахуванням 

вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, про що інформувати до 25.01.2021 Департамент культури, 

інформаційної політики та туризму Сумської обласної державної адміністрації. 

4. Департаменту культури, інформаційної політики та туризму Сумської 

обласної державної адміністрації надати до 08.02.2021 узагальнену інформацію 

про виконання цього розпорядження голові Сумської обласної державної 

адміністрації. 
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5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Максименка В.О. 

 

 

Голова    Василь ХОМА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації  

 21 січня 2021 року № 34-ОД 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо відзначення в Сумській області у 2021 році Дня Соборності України 

 

1. Проведення в обласному, районних центрах, інших населених пунктах 

області урочистих заходів з нагоди Дня Соборності України за участю 

керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних 

сил в Донецькій і Луганській областях, представників громадських і релігійних 

організацій, діячів науки та культури. 

Департамент культури, інформаційної 

політики та туризму, управління 

організаційної діяльності апарату Сумської 

обласної державної адміністрації, районні 

державні адміністрації, органи місцевого 

самоврядування  

До 22.01.2021 

2. Покладання квітів до пам’ятників і пам’ятних знаків учасникам 

національно-визвольної боротьби українського народу в ХХ столітті, іншим 

видатним діячам українського державотворення, місць поховань загиблих 

учасників Революції Гідності, антитерористичної операції та операції 

Об’єднаних сил в Донецькій і Луганській областях. 

Департамент культури, інформаційної 

політики та туризму, управління 

організаційної діяльності апарату Сумської 

обласної державної адміністрації, районні 

державні адміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

До 22.01.2021 

3. Забезпечення встановлення Державного Прапора України на будинках 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій, інших об’єктах. 

Структурні підрозділи Сумської обласної 

державної адміністрації, районні державні 

адміністрації, органи, місцевого, самовряду-

вання 

22.01.2021 

4. Ужиття організаційних заходів щодо проведення релігійними 
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організаціями області молебнів за єдність України. 

Департамент культури, інформаційної 

політики та туризму Сумської обласної 

державної адміністрації, районні державні 

адміністрації, органи місцевого самовряду-

вання 

До 22.01.2021 

5. Організація відвідування представниками місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, громадськістю демобілізованих 

учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та тих, які 

перебувають на лікуванні, родин загиблих учасників антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил та осіб, які сьогодні відстоюють суверенітет 

та територіальну цілісність України в Донецькій та Луганській областях, 

ужиття заходів для вирішення їх проблем. 

Департамент соціального захисту населення, 

управління охорони здоров’я Сумської 

обласної державної адміністрації, районні 

державні адміністрації, органи місцевого 

самоврядування  

До 22.01.2021  

6. Проведення в закладах освіти, установах культури, військових 

частинах у форматі онлайн інформаційно-просвітницьких та навчально-

виховних заходів, присвячених історії національно-визвольних змагань в 

Україні на початку ХХ століття, боротьбі за суверенітет та територіальну 

цілісність України. 

Департамент освіти і науки, Департамент 

культури, інформаційної політики та 

туризму, управління взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної 

роботи Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні адміні-

страції, органи місцевого самоврядування 

Січень 2021 року 

7. Організація нових та оновлення діючих виставок архівних документів 

та матеріалів, присвячених діяльності Української Народної Республіки і 

Західноукраїнської Народної Республіки, визвольній боротьбі українського 

народу початку ХХ століття. 

Державний архів Сумської області, 

Департамент культури, інформаційної 

політики та туризму Сумської обласної 

державної адміністрації, районні державні 

адміністрації, органи місцевого самовряду-

вання 

До 22.01.2021 

8. Сприяння в установленому чинним законодавством порядку 
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громадським, зокрема молодіжним, ініціативам щодо проведення заходів з 

нагоди Дня Соборності України. 

Департамент культури, інформаційної 

політики та туризму, управління молоді та 

спорту Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні адміні-

страції, органи місцевого самоврядування 

До 22.01.2021 

9. Сприяння широкому висвітленню в засобах масової інформації заходів 

щодо відзначення Дня Соборності України, демонстрації циклів тематичних 

теле- та радіопередач, присвячених історії національно-визвольних змагань в 

Україні на початку ХХ століття, сучасному етапу боротьби за суверенітет та 

територіальну цілісність України, виготовлення, розповсюдження та 

розміщення тематичної соціальної реклами, пов’язаної з відзначенням Дня 

Соборності України. 

Департамент культури, інформаційної 

політики та туризму Сумської обласної 

державної адміністрації, районні державні 

адміністрації, органи місцевого самовряду-

вання  

До 26.01.2021 

10. Проведення роботи щодо благоустрою та забезпечення святкового 

оформлення населених пунктів з використанням державної символіки, 

упорядкування пам’ятників, пам’ятних місць, пов’язаних із здобуттям 

Україною незалежності, її героїчним минулим та сьогоденням.  

Департамент житлово-комунального госпо-

дарства та енергоефективності, Департамент 

містобудування та архітектури Сумської 

обласної державної адміністрації, районні 

державні адміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

До 22.01.2021 

11. Забезпечення в місцях проведення заходів, присвячених Дню 

Соборності України, охорони громадського порядку, безпеки громадян та 

виконання вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19.  

Управління взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи Сумської 

обласної державної адміністрації, Головне 

управління Національної поліції в Сумській 

області, управління патрульної поліції в 

Сумській області Департаменту патрульної 

поліції Національної поліції України, 

управління Служби безпеки України в 

Сумській області, районні державні 
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адміністрації, органи місцевого самовряду-

вання  

До 22.01.2021 

12. Забезпечення в місцях проведення заходів, присвячених Дню 

Соборності України, медичного супроводу та належного санітарно-

епідеміологічного стану. 

Управління охорони здоров’я Сумської 

обласної державної адміністрації, Головне 

управління Держпродспоживслужби в 

Сумській області, районні державні 

адміністрації, органи місцевого самовряду-

вання 

До 22.01.2021 
 
 

Керівник апарату Ігор КАЛЬЧЕНКО 
 
 

Виконуючий обов’язки дирек-
тора Департаменту культури, 
інформаційної політики та 
туризму Сергій НАД’ЯРНИЙ 


