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ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

Про урочисте відзначення на державному рівні 80-ої річниці проголошення незалежності Карпатської України

15 березня 2019 року виповнюється 80 років від дня проголошення у місті Хуст Закарпатської області незалежності Карпатської України – чергового героїчного етапу національного державотворення.
З метою вшанування героїчних етапів національного державотворення, захисників державності та територіальної цілісності України, військо-патріотичних традицій і консолідації Українського народу Верховна Рада України постановляє:

1. У  2019 році урочисто відзначити на державному рівні 80-ту річницю проголошення незалежності Карпатської України.

2.  Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

забезпечити відзначення у 2019 році на державному рівні 80-тої річниці проголошення незалежності Карпатської України.

у місячний термін з дня прийняття цієї Постанови утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення 80-тої річниці проголошення незалежності Карпатської України, вжити необхідних заходів щодо їх фінансового та матеріально-технічного забезпечення.

3. Рекомендувати Міністерству інформаційної політики 

провести урочисті заходи, присвячені 80-тій річниці проголошення незалежності Карпатської України.
внести на розгляд Президента України подання про державні нагороди за заслуги перед Українським народом. 
4. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України з метою збереження та розвитку національних державотворчих традицій на прикладі «Карпатської Січі» та посилення суспільної уваги та турботи про захисників Української держави, забезпечити проведення у середніх та вищих навчальних закладах, військових закладах уроків, виховних годин, «круглих столів», забезпечити проведення науково-практичних конференцій, інших тематичних заходів.
5. Рекомендувати Міністерству культури України забезпечити організацію у закладах культури тематичних виставок, експозицій, присвячених 80-тій річниці проголошення незалежності Карпатської України. 
6. Рекомендувати Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв’язку з відзначенням 80-тої річниці проголошення незалежності Карпатської України. 
7. Рекомендувати обласній державній адміністрації Закарпатської області та органам місцевого самоврядування розробити та затвердити заходи з відзначення 80-тої річниці проголошення незалежності Карпатської України.
8. Запропонувати Українському державному підприємству поштового зв'язку "Укрпошта" видати поштову марку, присвячену 80-тій річниці проголошення незалежності Карпатської України.

9. Запропонувати Національному банку України виготовити і ввести в обіг ювілейну монету, присвячену 80-тій річниці проголошення незалежності Карпатської України. 

10. Контроль за виконанням Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку.

11. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
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