
 
 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

04.02.2021                                        м. Ужгород                                                  № 79 

 

 
Про план заходів у зв’язку з Днем спротиву окупації Автономної  

Республіки Крим  та міста Севастополь 

 

 

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, Указу Президента України від 26 лютого 2020 року № 58/2020 
„Про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополяˮ, постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року 

№ 1236 „Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2” (зі змінами), з метою вшанування мужності і героїзму громадян 
України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополь, у відстоюванні територіальної 

цілісності України, з нагоди відзначення річниці проведення 26 лютого                

2014 року в місті Сімферополь мітингу на підтримку територіальної цілісності 

України за участі кримських татар, українців та представників інших 

національностей: 
 

1. Затвердити план заходів у зв’язку з Днем спротиву окупації Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополь, що додається. 

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, 

рекомендувати виконавчим органам місцевих рад (ТГ) забезпечити виконання 

зазначеного плану заходів. 
3. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  

облдержадміністрації інформацію про виконання плану заходів подати 

облдержадміністрації до 1 березня 2021 року. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

державної адміністрації Шинкарюка І. С. 

 
 

 

 

Голова державної адміністрації                                      Анатолій ПОЛОСКОВ 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

державної адміністрації 
04.02.2021 № 79 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

у зв’язку з Днем спротиву окупації Автономної  

Республіки Крим та міста Севастополь 
 

1. Організувати проведення в обласному, районних центрах, інших 

населених пунктах області інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди 

відзначення річниці проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополь 

мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участі кримських 

татар, українців та представників інших національностей. 
 

 Департаменти облдержадміністрації: 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю; культури; освіти і науки, 

райдержадміністрації, виконавчі органи 

місцевих рад (ТГ) (за згодою) 
 

26 лютого 2021 року 

 
2. Провести у навчальних закладах, закладах культури області  тематичні 

заходи щодо подій 26 лютого 2014 року у Криму. 

 

 Департаменти облдержадміністрації:  

освіти і науки; культури, райдерж-

адміністрації, виконавчі органи місцевих 
рад (ТГ) (за згодою) 
 

26 лютого 2021 року 
 

3. Сприяти: 

висвітленню заходів у зв’язку із Днем спротиву окупації Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополь; 

 
 Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдерж-

адміністрації 
 

Лютий 2021 року 

 

реалізації конструктивних ініціатив громадськості, спрямованих на 

проведення заходів патріотичного змісту із вшанування мужності і героїзму 

громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території 



 

 

2 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, у відстоюванні 

територіальної цілісності України. 
 

 Департаменти облдержадміністрації:   

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю; культури, райдерж-

адміністрації, виконавчі органи місцевих 

рад (ТГ) (за згодою) 
 

Лютий 2021 року 
 


