
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 974

сесія 7 скликання

Про вшанування пам’яті Героїв національно-визвольної боротьби

Відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розуміючи істинну ідеологію червоно-чорного 
стяга - прапора країни, яка охоплена боротьбою, з нагоди 91-річчя від Дня 
створення Організація українських націоналістів (далі-ОУН), враховуючи 
висновок постійної комісії обласної Ради з питань законності, боротьби з 
корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Рекомендувати підняття на адміністративному будинку Вінницької 
обласної Ради, а також на будівлях, у яких розташовуються органи місцевого 
самоврядування, революційного прапора ОУН у дати, пов’язані із визначними 
подіями національно-визвольної боротьби та вшануванням пам’яті Героїв 
національно-визвольних боротьби, згідно з додатком.

2. На знак вшанування пам’яті Героїв національно-визвольної боротьби 
революційний прапор ОУН підіймається в траурному оформленні - у цьому 
випадку до верхньої частини древка або флагштока прапора прикріплюється 
чорна стрічка.

3. Рекомендувати керівникам підприємств, установ і організацій, 
незалежно від форм власності, громадських об’єднань Вінниччини вивішувати 
революційний прапор ОУН на будівлях у дні, затверджені у додатку до цього 
рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань освіти, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та 
історичної спадщини (Станіславенко Л.А.гКта з питань законності, боротьби з 
корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності (Вигонюк A.B.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК

23 л ип ня  2020 р.



Додаток
до рішення 44 сесії обласної Ради 
7 скликання
від 23 липня 2020 № 974

Перелік дат, пов’язаних із визначними подіями національно-визвольної 
боротьби та вшануванням пам’яті Героїв національно-визвольної

боротьби

№ за/п Дата Подія

1. 1 січня День народження голови Проводу ОУН - 
Степана Банд ери

2. 3 лютого Створення ОУН

3. 5 березня Річниця з дня смерті генерал-хорунжого, 
головнокомандувача УПА Романа Шухевича

4. 21 травня День пам’яті жертв політичних репресій

5. Четверта неділя 
травня

Свято Героїв національно-визвольної 
боротьби

6. 14 червня День народження полковника Армії УНР, 
команданта УВО, першого голови Проводу 
українських націоналістів Євгена 
Коновальця

7. ЗО червня Проголошення Акту відновлення 
Української держави, день народження 
генерал-хорунжого, головнокомандувача 
УПА, голови Секретаріату УГВР Романа 
Шухевича

8. ЗО липня Створення Української Військової 
Організації (УВО)

9. 14 жовтня День захисника України, день створення 
УПА


