
 

Указ  

Президента України 

Про відзначення у 2016 році Дня Соборності України 

З нагоди 97-ї річниці проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і 

Західноукраїнської Народної Республіки, з метою належного відзначення у 2016 році Дня 

Соборності України, дальшої консолідації суспільства навколо ідеї єдності держави, 

виховання у громадян патріотизму та гордості за героїчне минуле та сьогодення 

Українського народу постановляю: 

1. Кабінету Міністрів України: 

1) розробити із залученням громадськості та науковців, затвердити невідкладно план 

заходів із відзначення у 2016 році Дня Соборності України, передбачивши, зокрема: 

проведення 22 січня 2016 року в місті Києві урочистостей за участю керівництва 

держави, представників центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, народних депутатів України, учасників антитерористичної 

операції в Донецькій та Луганській областях, представників української діаспори, 

громадських об'єднань і релігійних організацій, діячів науки та культури; організацію 

відповідних урочистих заходів в інших населених пунктах України; 

покладання квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків та місць поховань видатних діячів 

Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, борців за 

незалежність України у XX столітті, загиблих учасників Революції Гідності та 

антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях; 

організацію та проведення для широкої аудиторії інформаційних, науково-

просвітницьких, культурно-мистецьких та інших заходів, присвячених історії 

національно-визвольних змагань в Україні на початку XX століття, боротьбі за 

суверенітет та територіальну цілісність України; 

проведення тематичних заходів у навчальних закладах, закладах культури, військових 

частинах; 

організацію нових та оновлення діючих виставок архівних документів та матеріалів; 

2) забезпечити виконання плану заходів із відзначення у 2016 році Дня Соборності 

України, вирішити в установленому порядку питання фінансування видатків на 

організацію та проведення зазначених заходів. 

2. Запропонувати релігійним організаціям провести 22 січня 2016 року молебні за 

єдність України. 

3. Міністерству закордонних справ України забезпечити проведення закордонними 

дипломатичними установами України заходів, пов'язаних із відзначенням Дня Соборності 

України, зокрема, за участю представників української громадськості за кордоном. 

4. Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, Службі 

безпеки України, обласним, Київській міській державним адміністраціям ужити заходів із 

забезпечення громадського порядку та безпеки громадян під час проведення заходів із 

відзначення Дня Соборності України. 

5. Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити 

висвітлення у засобах масової інформації заходів із відзначення Дня Соборності України, 

організувати цикли тематичних теле- та радіопередач, присвячених історії національно-

визвольних змагань в Україні на початку XX століття, сучасному етапу боротьби за 

суверенітет та територіальну цілісність України. 

6. Обласним, Київській міській державним адміністраціям: 



забезпечити розроблення та реалізацію регіональних планів заходів із відзначення у 

2016 році Дня Соборності України; 

максимально сприяти реалізації ініціатив громадськості, зокрема молодіжних 

організацій, спрямованих на розвиток міжрегіональних культурних обмінів, проведення 

тематичних просвітницьких, виховних, культурно-мистецьких, спортивних та інших 

заходів патріотичного змісту. 

7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

Президент України П.ПОРОШЕНКО 

м. Київ  

30 грудня 2015 року  
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