
 
 
 
Про заходи з відзначення у 
2016 році Дня Гідності та 
Свободи 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, указів Президента України від 13 листопада 2014 року № 872/2014 
“Про День Гідності та Свободи”, від 06 жовтня 2016 року № 436/2015 “Про 
відзначення у 2016 році Дня Гідності та Свободи”, розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 25.10.2016 № 117/2016-р/к “Про відпустку 
голови обласної державної адміністрації О. Корнійчука”, з метою гідного вша-
нування громадянської мужності учасників подій Помаранчевої революції та 
Революції Гідності у відстоюванні прав людини та європейського майбутнього 
України, їх відданості ідеалам свободи, справедливості, утвердження в державі 
демократичних цінностей: 

1. Управлінням культури, національностей, релігій та туризму, інформа-
ційної діяльності та комунікацій з громадськістю, організаційному відділу апа-
рату облдержадміністрації, рекомендувати виконавчому комітету Хмельниць-
кої міської ради організувати до 21 листопада 2016 року обласні меморіальні 
заходи у зв’язку з Днем Гідності та Свободи, а також участь у них керівництва 
та представників структурних підрозділів місцевих органів влади. 

2. Департаменту освіти і науки, управлінню культури, національностей, 
релігій та туризму, відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної 
роботи, запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до 
15 листопада 2016 року провести комплекс тематичних виставок, “круглих 
столів”, зустрічей з активними учасниками революційних подій та інші інфор-
маційно-просвітницькі заходи. 

3. Райдержадміністраціям, рекомендувати виконавчим комітетам місь-
ких (міст обласного значення) рад забезпечити:  

3.1. Вжиття додаткових заходів щодо упорядкування об’єктів, пов’яза-
них з подіями Революції гідності, пам’ятників та пам’ятних знаків, місць 



 2

поховань загиблих під час Революції Гідності, борців за незалежність України 
у ХХ столітті, воїнів, полеглих у боях за свободу та територіальну цілісність 
України під час антитерористичної операції у Донецькій та Луганській 
областях, підтримання їх у належному стані. 

3.2. Проведення комплексу меморіальних, урочистих, культурно-мис-
тецьких та інших пам’ятних патріотичних заходів на знак вшанування учас-
ників революційних подій. 

4. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, іншим 
виконавцям про проведену роботу поінформувати управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації до 21 листо-
пада 2016 року. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


