


ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження голови обласної 

держадміністрації – начальника 

обласної військової адміністрації  

26 липня 2022 року  №  272 

 

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ  

з підготовки та відзначення Дня Української Державності 

 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 

1. Публікація вітань голови обласної державної 

адміністрації – начальника обласної військової 

адміністрації з нагоди Дня Української Державності в 

офіційних медіаресурсах та соціальних мережах 

28 липня 

2022 року 

 

Департамент масових комунікацій 

облдержадміністрації  

2. Розміщення інформаційного дайджесту 
«Державотворення українців: тисячолітня історія» у 
соціальних мережах 

управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації,  
комунальна установа «ЛОЦНМРКІіКМ»  

3. Публікація інформаційної добірки «Правда крізь віки» управління культури, національностей, 

релігій та туризму облдержадміністрації, 

Луганська обласна універсальна наукова 

бібліотека 
  



 2 

1 2 3 4 

4. Проведення відеоекскурсу «Місце сили Української 
державності» на каналі «YouTube» 

 

28 липня  

2022 року 

 

управління культури, національностей, 

релігій та туризму облдержадміністрації, 

Луганська обласна універсальна наукова 

бібліотека  

5. Участь у заході на платформі сторітелінгу «Час історій 

«Воїни світла» з Іриною Снітинською» 

управління культури, національностей, 

релігій та туризму облдержадміністрації, 

Луганський обласний краєзнавчий музей  

6. Проведення тематичної мистецької акції – спільного 
проєкту Сумського національного академічного театру 
драми та музичної комедії імені М. С. Щепкіна та 
Луганського обласного академічного українського 
музично-драматичного театру 

управління культури, національностей, 

релігій та туризму облдержадміністрації, 

Луганський обласний академічний 

український музично-драматичний театр  

7. Організація та проведення концерту Брас-хору 
Луганської обласної філармонії у м. Львові 

 

30 липня  

2022 року 

управління культури, національностей, 

релігій та туризму облдержадміністрації, 

Луганська обласна філармонія 

8. Презентація авторської виставки «Історія одного музею» 

у Львівському муніципальному мистецькому центрі 

липень  

2022 року 

 

управління культури, національностей, 

релігій та туризму облдержадміністрації, 

Луганський обласний краєзнавчий музей  

9. Розміщення інформаційних матеріалів на офіційних 
сторінках мистецьких шкіл області, Сєвєродонецького 
фахового коледжу культури і мистецтв імені Сергія 
Прокоф’єва та в мережі «Фейсбук» 

управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації, 
комунальна установа «ЛОЦНМРКІіКМ»  

10. Організація та проведення форуму для переселенців з 

Луганської області «Три РЕ-: локація, інтеграція, 

соціалізація» у м. Хмельницькому  

Департамент масових комунікацій 

облдержадміністрації,  

громадська організація «Громадська 

ініціатива Луганщини»  
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11. Проведення акції «Фоточелленж «З Україною в серці» липень  

2022 року  

Управління молоді та спорту 

облдержадміністрації,  

комунальна установа «Луганський 

обласний молодіжний центр»  

12. Проведення тематичних виставок на офіційних 

вебсайтах вищих навчальних закладів області та їхніх 

сторінках у соціальних мережах  

протягом 

2022 року 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації  

13. Проведення тематичної рекламної кампанії на 

офіційному вебсайті облдержадміністрації, в 

електронних ЗМІ області та соціальних мережах 

протягом 

2022-2023 

років 

 

Департамент масових комунікацій 

облдержадміністрації 

 

14. Висвітлення тематичних заходів, присвячених Дню 

Української Державності, на офіційному вебсайті 

облдержадміністрації, електронних ЗМІ області та 

соціальних мережах 

 
 
Директор Департаменту  

масових комунікацій                  Альбіна КУШЕЛЕВА 
 


