                             У К А З
                        ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

              Про відзначення 50-ї річниці входження
                     Криму до складу України


     Ураховуючи важливе  історичне та політичне значення входження
Криму до складу України, роль цієї пам'ятної події у формуванні та
консолідації  українського  суспільства та на підтримку ініціативи
громадськості  п о с т а н о в л я ю:

     1. Утворити Організаційний комітет з відзначення 50-ї річниці
входження Криму до складу України (далі - Організаційний комітет).

     Призначити ЯНУКОВИЧА  Віктора  Федоровича  - Прем'єр-міністра
України - головою Організаційного комітету.

     2. Кабінету Міністрів України:

     а) затвердити персональний склад Організаційного комітету;

     б) розробити за участю Національної академії наук України  та
затвердити план заходів з відзначення 50-ї річниці входження Криму
до складу України, передбачивши, зокрема:

     проведення урочистостей з нагоди цієї пам'ятної дати;

     встановлення у   містах   Києві,   Сімферополі,   Севастополі
пам'ятних знаків, меморіальних дощок, закладення парків та скверів
на честь 50-ї річниці входження Криму до складу України;

     публікацію наукових праць,  збірок документів  та  матеріалів
про події, пов'язані з входженням Криму до складу України;

     створення хронікально-документального   фільму,  присвяченого
цій історичній події;

     проведення у  містах  Києві,   Сімферополі   та   Севастополі
відповідних  міжнародних  та  вітчизняних наукових конференцій,  а
також круглих столів в інших регіонах України;

     карбування та  введення  в  обіг  у   встановленому   порядку
ювілейної  монети  на  відзнаку  50-ї  річниці  входження Криму до
складу України;

     організацію тематичних  заходів  у  навчальних   закладах   і
закладах культури;

     в) вирішити питання щодо фінансування зазначених заходів.

     3. Раді   міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласним,
Київській та  Севастопольській  міським  державним  адміністраціям
забезпечити  гідне  відзначення  50-ї  річниці  входження Криму до
складу України.

     4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування  розглянути
питання   про  відповідне  найменування  (перейменування)  вулиць,
провулків,  проспектів,  площ,  парків,  скверів   у   зв'язку   з
відзначенням 50-ї річниці входження Криму до складу України.

     5. Міністерству   закордонних   справ   України   забезпечити
проведення закордонними дипломатичними установами України  заходів
з відзначення 50-ї річниці входження Криму до складу України.

     6. Державному  комітету  телебачення  і радіомовлення України
забезпечити широке висвітлення в Україні та за її межами заходів з
відзначення  50-ї  річниці  входження  Криму  до  складу  України,
організувати цикли тематичних теле- та радіопередач.
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