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П Л А Н  
обласних заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності 

та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на період до 2020 року 
 

1. Забезпечити упорядкування та утримання в належному стані об’єктів, 
пов’язаних із Революції Гідності, пам’ятників, пам’ятних знаків, місць похо-
вань загиблих під час Революції Гідності, борців за незалежність України у 
XX столітті, воїнів, полеглих у боях за свободу та територіальну цілісність 
України під час антитерористичної операції у Донецькій та Луганській об-
ластях. 

Управління житлово-комунального господар-
ства облдержадміністрації, райдержадміністра-
ції, виконавчі комітети міських (міст облас-
ного значення) рад 

До 21 листопада 2017 року, 20 лютого та 
21 листопада 2018-2020 років 

2. Забезпечити проведення в обласному, районних центрах, містах об-
ласного значення, інших населених пунктах області меморіальних, урочистих 
та культурно-мистецьких заходів, присвячених вшануванню подвигу учас-
ників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, за учас-
тю керівництва і представників місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, представників громадських об’єднань, духовен-
ства, громадськості, передусім учасників революційних подій в Україні у 2004, 
2013-2014 роках, учасників антитерористичної операції у Донецькій і Луган-
ській областях. 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму, інформаційної діяльності та ко-
мунікацій з громадськістю, організаційний від-
діл апарату облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад 

До 21 листопада 2017 року, 20 лютого та 
21 листопада 2018-2020 років 

3. Організувати в обласному, районних центрах, містах обласного зна-
чення та інших населених пунктах церемоній покладання корзин та квітів до 
пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань Героїв Небесної Сотні, 
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загиблих учасників антитерористичної операції у Донецькій і Луганській 
областях, присвячених подіям та учасникам Революції Гідності. 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму, інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю, організаційний відділ 
апарату облдержадміністрації, райдержадміні-
страції, виконавчі комітети міських (міст об-
ласного значення) рад 

До 21 листопада 2017 року, 20 лютого та 
21 листопада 2018-2020 років 

4. Організувати проведення за участю Національної академії наук, му-
зейних, архівних і наукових установ пошукових робіт зіё збирання докумен-
тальних, фото-, відео- та інших матеріалів, які висвітлюють зазначені події, 
а також фіксацію та подальше широке оприлюднення таких матеріалів. 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму, Департамент освіти і науки обл-
держадміністрації, Державний архів області, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

До 21 листопада 2017 року, 20 лютого та 
21 листопада 2018-2020 років 

5. Забезпечити проведення у військових частинах, навчальних та інших 
закладах для дітей та молоді, закладах культури виставок та експозицій, 
інформаційних заходів, тематичних вечорів, зустрічей з активними учасни-
ками революційних подій та учасниками антитерористичної операції у До-
нецькій і Луганській областях, присвячених вшануванню подвигу учасників 
Революції Гідності та увічненню пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

Департамент освіти і науки, управління куль-
тури, національностей, релігій та туризму 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, ви-
конавчі комітети міських (міст обласного зна-
чення) рад, інші органи місцевого самовряду-
вання 

До 21 листопада 2017 року, 20 лютого та 
21 листопада 2018-2020 років 

6. Забезпечити створення у навчальних закладах постійнодіючих стендів, 
що відображають подвиг Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час 
Революції Гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи 
людини. 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад, 
інші органи місцевого самоврядування 

До 20 лютого 2018 року 
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7. Сприяти установленню пам’ятних знаків, меморіальних дощок, найме-
нуванню (перейменуванню) площ, вулиць у населених пунктах України, при-
своєнню в установленому порядку імен загиблих учасників Революції Гідності 
навчальним закладам. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад, управління 
житлово-комунального господарства облдерж-
адміністрації 

Протягом 2017-2020 років 

8. Сприяти громадським об’єднанням у роботі, пов’язаній з досліджен-
ням, популяризацією, вшануванням подвигу учасників Революції Гідності та 
увічненням пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

Управління інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю, культури, національ-
ностей, релігій та туризму, Департамент освіти 
і науки облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських (міст об-
ласного значення) рад 

Протягом 2017-2020 років 

9. Сприяти широкому анонсуванню та висвітленню у засобах масової 
інформації заходів у зв’язку з відзначенням Дня Героїв Небесної Сотні, Дня 
Гідності та Свободи, організації циклів тематичних теле- та радіопередач. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад, інші органи 
місцевого самоврядування, управління інфор-
маційної діяльності та комунікацій з громад-
ськістю облдержадміністрації, філія ПАТ “Націо-
нальна Суспільна Телерадіокомпанія України” 
“Хмельницька регіональна дирекція “Поділля-центр” 

Листопад 2017 року, лютий та листопад 2018-
2020 років 

10. Забезпечити у місцях проведення масових заходів з нагоди Дня Героїв 
Небесної Сотні та Дня Гідності та Свободи охорону громадського порядку, 
дотримання вимог безпеки дорожнього руху, належний медичний супровід. 

Головне управління Національної поліції в об-
ласті, відділ взаємодії з правоохоронними ор-
ганами та оборонної роботи апарату, Де-
партамент охорони здоров’я облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад, 
інші органи місцевого самоврядування 

Листопад 2017 року, лютий та листопад 2018-
2020 років 

 
 

Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 


