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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 19 серпня 2020 р.  
№ 1044-р 
Київ 
 

Про затвердження плану заходів з підготовки  
та відзначення 29-ї річниці незалежності України 

 
1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 29-ї річниці незалежності України, 

що додається. 

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській 
держадміністраціям забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів з 
урахуванням вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок і в межах видатків державного та місцевих 
бюджетів, а також за рахунок інших, не заборонених законодавством джерел фінансування. 

 
Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 19 серпня 2020 р. № 1044-р 

ПЛАН 
заходів з підготовки та відзначення  
29-ї річниці незалежності України 

1. Забезпечити проведення до Дня Державного Прапора України в м. Києві, інших населених 
пунктах, закордонних дипломатичних установах України, військових частинах офіційної церемонії 
урочистого підняття Державного Прапора України. 

Обласні та Київська міська держадміністрації, Міноборони, 
МЗС. 

23 серпня 2020 року. 

2. Забезпечити проведення з нагоди Дня незалежності України: 

урочистих заходів у м. Києві, зокрема на Софіївській площі, інших населених пунктах за участю 
представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, учасників операції 
об’єднаних сил, антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
громадськості. 

МКІП, МЗС, обласні та Київська міська держадміністрації. 

24 серпня 2020 р.; 

церемоній покладання квітів у м. Києві, зокрема на Михайлівській площі, 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 
операції об’єднаних сил, антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях та хвилини мовчання. 

МКІП, Мінветеранів, обласні та Київська міська 
держадміністрації. 

24 серпня 2020 р.; 

тематичних культурно-мистецьких заходів. 

Обласні та Київська міська держадміністрації. 

Серпень — вересень 2020 р.; 

медійних, виставкових та інших заходів, спрямованих на донесення до широкого загалу інформації 
про важливі події та персоналії української історії, досвід національного державотворення, державні 
символи України, а також відповідної роботи патріотично-виховного змісту. 

Обласні та Київська міська держадміністрації, 
Держкомтелерадіо, Український інститут національної 
пам’яті, Національна академія наук (за згодою),  
заклади освіти (за згодою). 

Серпень — вересень 2020 р.; 

церемоній вручення державних нагород України, заохочувальних відзнак особам, які зробили 
значний внесок у здобуття незалежності України, розбудову держави, захист її суверенітету та 
територіальної цілісності. 

Обласні та Київська міська держадміністрації. 

Серпень — вересень 2020 р.; 
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зустрічей керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з 
учасниками операції об’єднаних сил, антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, представниками громадськості. 

Обласні та Київська міська держадміністрації. 

Серпень — вересень 2020 року. 

3. Сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на зміцнення національної єдності, 
розбудову держави, популяризацію національних традицій та державних символів України, 
утвердження позитивного іміджу України у світі. 

Обласні та Київська міська держадміністрації, МКІП, МЗС.  

Серпень — вересень 2020 року. 

4. Організувати широке висвітлення заходів із підготовки та відзначення Дня Державного Прапора 
України та 29-ї річниці незалежності України. 

МКІП, Держкомтелерадіо, обласні та Київська міська 
держадміністрації. 

Серпень 2020 року. 

5. Забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України за участю 
представників української громадськості за кордоном заходів з відзначення Дня Державного Прапора 
України та Дня незалежності України. 

МЗС. 

Серпень — вересень 2020 року. 

6. Забезпечити розроблення та реалізацію регіональних планів заходів із відзначення Дня 
Державного Прапора України та Дня незалежності України. 

Обласні та Київська міська держадміністрації. 

Серпень 2020 року. 

7. Вжити в межах компетенції заходів до забезпечення публічної безпеки, порядку, охорони прав і 
свобод людини під час проведення заходів із відзначення Дня Державного Прапора України та 
Дня незалежності України. 

МВС, Національна поліція, СБУ (за згодою), обласні та 
Київська міська держадміністрації. 

23—24 серпня 2020 року. 

8. Вжити в межах компетенції протиепідемічних заходів з урахуванням вимог законодавства щодо 
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2, під час проведення заходів із відзначення 29-ї річниці незалежності України. 

МОЗ, міністерства, інші центральні органи виконавчої 
влади, обласні та Київська міська держадміністрації. 

23—24 серпня 2020 року. 


