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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  ________________ 20 ___ року      м.Тернопіль   №  _______________

Про затвердження заходів 
до Дня спротиву окупації 
Автономної Республіки Крим 
та м. Севастополя у 2023 році

Відповідно до статей 6 і 13 Закону України „Про місцеві державні 
адміністрації”, Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, указів 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 „Про введення 
воєнного стану в Україні” і № 68/2022 „Про утворення військових 
адміністрацій”, від 12 серпня 2022 року № 573/2022 „Про продовження строку 
дії воєнного стану в Україні”, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 7 вересня 2022 р. № 791-р „Про затвердження плану заходів до Дня 
спротиву окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя у 2023 році”:

1. Затвердити заходи до Дня спротиву окупації Автономної Республіки 
Крим та м. Севастополя у 2023 році (далі – заходи), що додаються.

2. Структурним підрозділам обласної  військової адміністрації, районним 
військовим адміністраціям, виконавчим комітетам органів місцевого 
самоврядування забезпечити виконання заходів, затверджених цим 
розпорядженням, та інформування до 20 березня 2023 року управління 
інформаційної політики та комунікацій з громадськістю обласної військової 
адміністрації про стан їх виконання.

3. Управлінню інформаційної політики та комунікацій з громадськістю 
обласної військової адміністрації забезпечити координацію роботи щодо 
виконання заходів і про стан реалізації розпорядження до 30 березня 2023 року 
інформувати Міністерство культури та інформаційної політики України та 
обласну військову адміністрацію.
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4. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові 
начальника обласної військової адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Начальник військової адміністрації                                      Володимир ТРУШ
            

Віктор Устенко

Світлана Беспоповцева

Ганна Василенко

Ігор Гончарик

Сергій Калиняк

Володимир Комінко

Ольга Хвас



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника
обласної військової адміністрації   

____________ № ______________                                       

ЗАХОДИ
до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим 

та м. Севастополя у 2023 році

1. Забезпечити проведення: 

1) тематичних заходів, дискусійної платформи, книжкових виставок і 
публікацій, оформлення експозицій, фотовиставок, виставок картин кримської 
тематики, присвячених спротиву окупації Автономної Республіки Крим та       
м. Севастополя, за участю представників органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, кримськотатарського народу, громадських 
організацій, громадськості.

Департаменти культури та туризму; освіти і науки; 
управління інформаційної політики та комунікацій з 
громадськістю обласної військової адміністрації, 
виконавчі комітети органів місцевого самоврядування.
  
Лютий – березень;

2) зустрічей з представниками кримськотатарського народу, внутрішньо 
переміщеними особами з тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя, приурочених 9-й річниці окупації 
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Управління інформаційної політики та комунікацій з 
громадськістю обласної військової адміністрації.

Лютий – березень;

3) церемонії підняття кримськотатарського прапора поряд із Державним 
Прапором України в обласному центрі, інших населених пунктах з виконанням 
Державного Гімну України та Гімну кримськотатарського народу.

Департаменти культури та туризму; освіти і науки; 
управління інформаційної політики та комунікацій з 
громадськістю обласної військової адміністрації, 
виконавчі комітети органів місцевого самоврядування.
 

Лютий – березень.
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2. Сприяти:

1) широкому висвітленню у засобах масової інформації заходів до Дня 
спротиву окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Управління інформаційної політики та комунікацій з 
громадськістю обласної військової адміністрації.

Лютий – березень;

2) проведенню тематичних теле- та радіопередач, публікацій статей щодо 
історії спротиву окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, 
інтерв’ю з учасниками подій в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі у 
лютому 2014 року.

Управління інформаційної політики та комунікацій з 
громадськістю обласної військової адміністрації.

Лютий – березень.

3. Створити на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації 
рубрику „Інформація для громадян України, які проживають на тимчасово 
окупованих територіях”, в якій розміщати спеціалізовані інформаційні 
матеріали щодо процедур надання адміністративних та інших послуг для 
громадян України, що проживають на тимчасово окупованих територіях.

Департамент цифрової трансформації; управління 
інформаційної політики та комунікацій з громадськістю 
обласної військової адміністрації.

Лютий.

Начальник управління 
інформаційної політики та 
комунікацій з громадськістю                    
військової адміністрації                                                        Ганна ВАСИЛЕНКО

Ігор Гончарик


