
 

Указ  

Президента України 

Про відзначення 26-ї річниці незалежності України 
З нагоди 26-ї річниці проголошення незалежності України, з метою гідного 

відзначення у 2017 році цієї події, утвердження у громадян патріотизму та гордості за 
свою державу, звитяги Українського народу у боротьбі за волю і 
незалежність постановляю : 

1. Кабінету Міністрів України: 
1) утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 26-ї річниці 

незалежності України (далі - Організаційний комітет) і затвердити його персональний 
склад; 

2) розробити з урахуванням пропозицій Організаційного комітету, затвердити та 
забезпечити виконання плану заходів з підготовки та відзначення 26-ї річниці 
незалежності України, передбачивши, зокрема, проведення: 

23 серпня 2017 року, у День Державного Прапора України, у місті Києві, інших 
населених пунктах, а також закордонних дипломатичних установах України офіційної 
церемонії урочистого підняття Державного Прапора України, інших заходів, спрямованих 
на виховання поваги до державних символів України; 

24 серпня 2017 року, у День незалежності України, параду військ на вулиці Хрещатик 
та майдані Незалежності у столиці України - місті Києві; 

урочистих заходів у місті Києві, інших населених пунктах з нагоди Дня незалежності 
України за участю представників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, народних депутатів України, борців за незалежність України у XX 
столітті, учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, 
представників релігійних організацій, громадськості; 

церемоній покладання у місті Києві та інших населених пунктах квітів до пам'ятників 
і пам'ятних знаків, місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців 
за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників 
антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях; 

наукових, освітніх, інформаційних заходів про події та персоналії різних періодів 
багатовікової історії становлення і розвитку Української держави, державних символів 
України; 

тематичних культурно-мистецьких, спортивних, інших патріотично-виховних акцій, 
зокрема міжрегіональних; 

заходів зі сприяння реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на зміцнення 
громадянської злагоди, єднання суспільства у справі розбудови держави, розвиток 
міжрегіональних зв'язків, популяризацію української культури, звичаїв і традицій 
Українського народу; 

3) звернутися з пропозицією до релігійних організацій провести 24 серпня 2017 року 
молебні за Україну; 

4) забезпечити в установленому порядку фінансування видатків на організацію та 
проведення заходів із відзначення 26-ї річниці незалежності України. 

2. Міністерству закордонних справ України: 
забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів 

із відзначення Дня незалежності України за участю представників української 
громадськості за кордоном; 



вжити заходів щодо залучення до участі в урочистостях з нагоди 26-ї річниці 
незалежності України представників іноземних держав, дипломатичного корпусу, 
міжнародних організацій, української діаспори. 

3. Міністерству інформаційної політики України разом з Українським інститутом 
національної пам'яті, іншими органами виконавчої влади за участю Національної академії 
наук України забезпечити створення медійних проектів про історію та сьогодення 
України, про постаті видатних українців, а також підготовку та розповсюдження 
тематичної соціальної реклами. 

4. Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати широке 
висвітлення заходів із підготовки і відзначення 26-ї річниці незалежності України та Дня 
Державного Прапора України, трансляцію циклів тематичних передач, художніх та 
документальних фільмів. 

5. Обласним, Київській міській державним адміністраціям: 
забезпечити розроблення та реалізацію регіональних планів заходів з підготовки та 

відзначення 26-ї річниці незалежності України; 
вжити додаткових заходів із забезпечення благоустрою населених пунктів, 

упорядкування об'єктів культурної спадщини, пам'ятників, пам'ятних знаків та місць 
поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України 
у XX столітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 
операції в Донецькій і Луганській областях. 

6. 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 з 
нагоди Дня Державного Прапора України та 26-ї річниці незалежності України. 

7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 
 
Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ  
15 травня 2017 року  
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