
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 12 липня 2022 р. № 585-р 

Київ 

Про затвердження плану заходів з підготовки 

та відзначення Дня Української Державності 

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення Дня 

Української Державності, що додається. 

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, 

обласним та Київській міській військовим адміністраціям забезпечити 

виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, 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. 73 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 12 липня 2022 р. № 585-р 

ПЛАН 

заходів з підготовки та відзначення  

Дня Української Державності 

1. Створити єдину візуальну айдентику Дня Української Державності. 

МКІП. 

Липень 2022 року. 

2. Провести у м. Києві, інших населених пунктах, а також 

закордонних дипломатичних установах України офіційну церемонію 

урочистого підняття Державного Прапора України та інші заходи, 

спрямовані на виховання поваги до державних символів України. 

Обласні та Київська міська військові 

адміністрації, Міноборони, МЗС, МОН, 

МКІП, Мінмолодьспорт, Український 

інститут національної пам’яті, 

Національна академія наук (за згодою). 

Липень — вересень 2022 року. 

3. Провести церемонії покладення 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 

антитерористичної операції та учасників заходів із забезпечення 

національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії 

Російської Федерації на території України. 

Обласні та Київська міська військові 

адміністрації, громадські організації (за 

згодою). 

28 липня 2022 року. 

4. Провести: 

1) у бібліотеках тематичні книжково-ілюстративні виставки, книжкові 

виставки-перегляди та огляди літератури, присвячені Дню Української 

Державності. 

МКІП, Український інститут книги (за 

згодою), обласні та Київська міська 

військові адміністрації. 

Липень — серпень  2022 року; 



 2 

2) тематичний конкурсний відбір короткометражних та анімаційних 

фільмів, присвячених історичним подіям і видатним діячам українського 

державотворення. 

Держкіно. 

Протягом 2022 року; 

3) тематичні наукові, науково-практичні конференції, засідання за 

круглим столом. 

МОН, МЗС, Український інститут (за 

згодою), Національна академія наук (за 

згодою), Український інститут 

національної пам’яті, Укрдержархів, 

обласні та Київська міська військові 

адміністрації. 

Протягом 2022 року. 

5. Забезпечити: 

1) розроблення та встановлення інформаційно-довідкових 

стендів/конструкцій, в яких зазначатиметься інформація про відомих діячів 

України, історичні об’єкти, а також облаштування територій, прилеглих до 

зазначених об’єктів, для підвищення їх привабливості для громадян та 

гостей України. 

Обласні та Київська міська військові 

адміністрації. 

Протягом 2022 року; 

2) розроблення соціальної реклами з відзначення Дня Української 

Державності, її виготовлення і розміщення у населених пунктах України та 

за їх межами. 

МКІП, обласні та Київська міська 

військові адміністрації. 

Протягом 2022 року; 

3) проведення інформаційної кампанії на тему: “Популяризація та 

формування позитивного іміджу України у світі”. 

МКІП, МЗС. 

Протягом 2022 року; 

4) проведення інформаційно-освітніх, спортивних та національно-

патріотичних заходів, присвячених історичним подіям та видатним діячам 

українського державотворення. 

МОН, Мінмолодьспорт, Національна 

академія наук (за згодою), обласні та 
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Київська міська військові 

держадміністрації. 

Протягом 2022 року; 

5) проведення у заповідниках та музейних закладах заходів і виставок, 

присвячених Дню Української Державності. 

Обласні та Київська міська військові 

адміністрації, МКІП. 

Протягом 2022  року; 

6) проведення закордонними дипломатичними установами України за 

участю представників української громадськості за кордоном заходів з 

відзначення Дня Української Державності. 

МЗС. 

Липень — вересень 2022 року; 

7) виготовлення та введення в обіг в установленому порядку 

пам’ятних монет, присвячених державним символам України. 

Національний банк (за згодою). 

Протягом 2022 року; 

8) визначення переліку пам’яток культурної спадщини, які 

потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт та відновлення. 

МКІП. 

Протягом 2022 року; 

9) благоустрій населених пунктів, упорядкування об’єктів культурної 

спадщини, пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань видатних 

діячів українського державотворення, борців за незалежність України, 

загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 

операції та учасників заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на 

території України. 

Обласні та Київська міська військові 

адміністрації. 

Протягом 2022 року. 

6. Сприяти: 

1) широкому висвітленню в засобах масової інформації заходів з 

підготовки та відзначення Дня Української Державності. 

МКІП, Держкомтелерадіо, акціонерне 

товариство “Національна суспільна 

телерадіокомпанія України” (за згодою), 

державне підприємство “Мультимедійна 
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платформа іномовлення України” (за 

згодою), Українське національне 

інформаційне агентство “Укрінформ” (за 

згодою), обласні та Київська міська 

військові адміністрації. 

Протягом 2022—2023 років; 

2) реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на зміцнення 

національної єдності, консолідацію суспільства у справі розбудови 

держави, розвиток міжрегіональних зв’язків, поширення інформації і знань 

про Україну, утвердження її позитивного іміджу у світі. 

Обласні та Київська міська військові 

адміністрації, Мінмолодьспорт, МЗС. 

Протягом 2022 року; 

3) проведенню спеціального телемарафону “Спадкоємці 

Володимирового Тризуба”, присвяченого історії українських 

державницьких традицій та державним символам України. 

МКІП, Держкомтелерадіо, акціонерне 

товариство “Національна суспільна 

телерадіокомпанія України” (за згодою).  

Липень 2022 року; 

4) проведенню релігійними організаціями урочистих молебнів за 

Україну. 

МКІП, ДЕСС. 

28 липня 2022 року. 

7. Організувати культурно-мистецькі заходи, встановлення пам’ятних 

знаків. 

Обласні та Київська міська військові 

адміністрації. 

До 28 липня 2022 року. 

8. Забезпечити публічну безпеку і порядок, охорону прав громадян під 

час проведення заходів з відзначення Дня Української Державності. 

МВС, Національна поліція, СБУ (за 

згодою), обласні та Київська міська 

військові адміністрації. 

Липень 2022 року. 

 



 5 

9. Розглянути можливість перевірки знань з історії української 

державності під час виконання умов прийняття до громадянства України. 

ДМС, МВС, Український інститут 

національної пам’яті, МОН, Національна 

академія наук (за згодою). 

Протягом 2022 року. 

10. Подати Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

пропозиції щодо можливості проведення для кандидатів на посади 

державної служби тестування з історії української державності. 

Український інститут національної 

пам’яті, НАДС, МОН, Національна 

академія наук (за згодою). 

Протягом 2022 року. 

11. Розробити регіональні плани заходів з відзначення Дня 

Української Державності та проведення відповідної тематичної роботи. 

Обласні та Київська міська військові 

адміністрації. 

Протягом 2022 року. 

_____________________ 
 


