УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №675/2015
Про відзначення 25-ї річниці незалежності України
З нагоди 25-ї річниці проголошення незалежності України - знаменної події у багатовіковій
історії національного державотворення, з метою її гідного відзначення у 2016 році,
засвідчення поваги до подвигу борців за свободу, незалежність і територіальну цілісність,
єднання суспільства у справі розбудови України як високорозвиненої європейської держави
постановляю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) утворити у місячний строк Організаційний комітет з підготовки та відзначення 25-ї
річниці незалежності України (далі - Організаційний комітет), визначивши його
співголовами Прем'єр-міністра України і Главу Адміністрації Президента України та
залучивши до його складу представників центральних і місцевих органів виконавчої влади,
територіальних громад, громадських об'єднань;
2) розробити у тримісячний строк з урахуванням пропозицій Організаційного комітету та
затвердити план заходів із відзначення 25-ї річниці незалежності України, передбачивши,
зокрема:
а) проведення до Дня Державного Прапора України (23 серпня 2016 року) у місті Києві,
інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах України:
офіційної церемонії урочистого підняття Державного Прапора України;
тематичних інформаційних, навчально-виховних, культурно-мистецьких та інших заходів,
спрямованих на популяризацію державних символів України;
б) з нагоди Дня незалежності України:
проведення урочистостей у місті Києві за участю керівництва держави, представників
органів державної влади і органів місцевого самоврядування, громадськості, дипломатичного
корпусу, міжнародних організацій, української діаспори, науковців, творчої інтелігенції,
духовенства;
покладення квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків та місць поховань видатних діячів
українського державотворення, борців за незалежність України у XX столітті, учасників
Революції Гідності та антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях;
проведення для широкої аудиторії інформаційних, наукових, просвітницьких, культурних та
інших заходів, присвячених історії здобуття Україною незалежності та 25-й річниці цієї
знаменної події, видатним історичним особистостям та сучасним діячам українського
державотворення, захисникам Батьківщини, які сьогодні відстоюють суверенітет та
територіальну цілісність держави, її європейський вибір;
організацію у навчальних, у тому числі дошкільних та позашкільних, закладах пізнавальних,
ігрових, навчально-виховних, мистецьких, спортивних заходів, спрямованих на формування
у підростаючого покоління активної громадянської позиції та національно-патріотичної
свідомості;

забезпечення разом із Національним банком України виготовлення та випуску в обіг у
встановленому порядку ювілейної монети на відзнаку 25-ї річниці незалежності України;
випуск в обіг поштової марки і конверта, присвячених 25-й річниці незалежності України, та
здійснення спецпогашення поштової марки;
в) організацію урочистих, просвітницьких та інших тематичних заходів з нагоди 25-ї річниці
референдуму на підтвердження Акта проголошення незалежності України (1 грудня 1991
року);
3) ужити разом з обласними, Київською міською державними адміністраціями невідкладних
заходів щодо вирішення проблемних питань соціального захисту осіб, які отримали
інвалідність внаслідок участі у Революції Гідності, антитерористичній операції в Донецькій і
Луганській областях, родин загиблих учасників Революції Гідності, учасників
антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, а також забезпечувати
надання державної підтримки борцям за незалежність України у XX столітті та громадянам,
які сьогодні відстоюють суверенітет і територіальну цілісність України;
4) сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на консолідацію українського
суспільства, розвиток міжрегіонального співробітництва, популяризацію України у світі, її
культури, звичаїв і традицій;
5) забезпечити виконання плану заходів із відзначення 25-ї річниці незалежності України та
вирішити в установленому порядку питання фінансування видатків на організацію та
проведення зазначених заходів.
2. Запропонувати релігійним організаціям провести 24 серпня 2016 року молебні за Україну.
3. Міністерству освіти і науки України:
разом з Українським інститутом національної пам'яті забезпечити проведення завершального
етапу конкурсу "Як зробити історію України цікавою для молоді" та нагородження
переможців;
разом із Міністерством молоді та спорту України, обласними, Київською міською
державними адміністраціями активізувати роботу, спрямовану на формування у
молодіжному середовищі шанобливого ставлення до нинішніх захисників України, борців за
її незалежність у XX столітті, поваги до державних символів України.
4. Міністерству закордонних справ України:
організувати запрошення до участі в урочистостях з нагоди 25-ї річниці незалежності
України представників іноземних держав, дипломатичного корпусу, міжнародних
організацій, української діаспори;
забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів із
відзначення 25-ї річниці незалежності України за участю представників української
громадськості за кордоном;
ужити разом з іншими центральними органами виконавчої влади додаткових заходів з метою
донесення до міжнародної спільноти об'єктивної інформації про історичні події українського
державотворення, а також про сучасні події, спрямовані на відстоювання незалежності і
територіальної цілісності України, протидію агресії з боку Російської Федерації.

5. Міністерству інформаційної політики України разом з іншими заінтересованими органами
виконавчої влади за участю Національної академії наук України забезпечити:
розроблення та впровадження інформаційних програм для державних засобів масової
інформації про історію та сьогодення України, життя й діяльність видатних українців,
історію державних символів України, а також створення тематичних анімаційних фільмів;
створення медійних проектів, спрямованих на утвердження позитивного іміджу України у
світі як демократичної європейської держави, популяризацію української культури;
підготовку та розповсюдження тематичної соціальної реклами.
6. Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити широке
висвітлення заходів із підготовки і відзначення 25-ї річниці незалежності України,
підготовку циклів документальних фільмів, радіо-, телепередач, присвячених історії
державотворення та боротьби за незалежність України, подіям в Україні під час Революції
Гідності, подвигу учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.
7. 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
25-ї річниці незалежності України.
8. Обласним, Київській міській державним адміністраціям:
забезпечити розроблення та реалізацію регіональних планів заходів із підготовки та
відзначення 25-ї річниці незалежності України;
сприяти в установленому порядку розвитку волонтерського руху, діяльності громадських
об'єднань, релігійних організацій, активістів, які надають підтримку особам, які втратили
здоров'я і працездатність внаслідок участі у Революції Гідності, антитерористичній операції
в Донецькій і Луганській областях, родинам загиблих (померлих) осіб з їх числа;
сприяти реалізації ініціатив громадськості щодо проведення просвітницьких, виховних,
культурно-мистецьких, спортивних та інших заходів патріотичного змісту, відповідних
молодіжних акцій, розвитку міжрегіональних культурних обмінів;
уживати заходів із висвітлення інформації з історії українського державотворення,
актуальних питань сучасного розвитку України;
забезпечити здійснення 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.
9. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Петро ПОРОШЕНКО
3 грудня 2015 року

