
 

 

УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

Про затвердження плану заходів 

із вшанування подвигу учасників 

Революції Гідності та увічнення 

пам’яті Героїв Небесної Сотні на 

2021-2025 роки в районі 

 

 

На підставі статей 6, 39, 41 Закону Україну «Про місцеві державні 

адміністрації», Указу Президента України від 13 листопада 2014 року № 

872/2014 «Про День Гідності та Свободи», від 11 лютого 2015 року № 69/2015 

«Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті 

Героїв Небесної Сотні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 

лютого 2021 року № 112-р «Про затвердження плану заходів із вшанування 

подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні на 2021-2025 роки», голови обласної державної адміністрації від 17 

листопада 2021 року № 819/2021-р «Про затвердження плану заходів із 

вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні на 2021-2025 роки в області», з метою належного відзначення в 

районі зазначених дат: 

1. Затвердити план заходів із вшанування подвигу учасників Революції 

Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на 2021-2025 роки в районі 

(додається). 

2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, рекомендувати 

органам місцевого самоврядування забезпечити виконання зазначеного плану  

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 

апарату райдержадміністрації. 

 

 

 

 

Голова адміністрації       Анатолій КАТЕРЕНЧУК 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

  _______________               Шепетівка              № _______________   

 

06.12.2021 296/2021-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Розпорядження голови районної 

державної адміністрації  
06.12.2021 № 296/2021-р 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

із вшанування подвигу учасників Революції Гідності  

та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні  

на 2021-2025 роки в районі 

 

1. Забезпечити: 

1) до Дня Героїв Небесної Сотні та Дня Гідності та Свободи: 

підготовку та проведення в районі меморіальних, урочистих, культурно-

мистецьких, науково-просвітницьких, музейних та інших тематичних заходів за 

участю  представників органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, духовенства та громадських об’єднань; 

покладання вінків, квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків Героям 

Небесної Сотні, подіям Революції Гідності та борцям за незалежність України; 
Відділ інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю та 

внутрішнього аудиту райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

Щороку до 20 лютого та 21 листопада   

2) облаштування скверів, вулиць, провулків, проїздів, проспектів, площ, 

майданів, пам’ятників, пам’ятних знаків пов’язаних з подіями Революції 

Гідності та увічненням пам’яті Героїв Небесної Сотні. 
Відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування, архітектури, 

інфраструктури, енергетики та захисту 

довкілля райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

Щороку до 20 лютого та 21 листопада   
3) проведення національно-патріотичних заходів у закладах освіти, 

військових частинах, закладах культури, а саме: національно-патріотичних 

уроків пам’яті, засідань за круглим столом, бесід, тематичних виставок та 

екскурсій, літературних вечорів, флешмобів, концертних програм, присвячених 

вшануванню подвигу учасників Революції Гідності та увічненню пам’яті Героїв 

Небесної Сотні за участю родин Героїв Небесної Сотні, активістів, борців за 

незалежність України у XX столітті.  
Відділ освіти, охорони здоров’я, 

культури, спорту райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

2021-2025 роки 

 

 

2. Організувати: 



 

1) проведення наукових досліджень, форумів, конференцій, дискусій, 

засідань за круглим столом, лекцій про події Революції Гідності; 
Відділ освіти, охорони здоров’я, 

культури, спорту райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

2021-2025 роки 

2) показ художніх та документальних фільмів, присвячених подвигу Героїв 

Небесної Сотні та учасників Революції Гідності; 
Відділ освіти, охорони здоров’я, 

культури, спорту райдержадміністрації, 

Відділ інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю та 

внутрішнього аудиту райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

Щороку до 20 лютого та 21 листопада   

3) збір за участю музейних, архівних і наукових установ документальних, 

фото-, аудіо-, відео- та інших матеріалів, свідчень, усних історій, які 

висвітлюють події Революції Гідності, а також систематизацію та подальше 

оприлюднення таких матеріалів; 
Відділ освіти, охорони здоров’я, 

культури, спорту райдержадміністрації, 

Відділ інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю та 

внутрішнього аудиту райдержадміністрації, 

архівний відділ, органи місцевого 

самоврядування, інститути громадянського 

суспільства 

2021-2025 роки 

4) фотодокументальні, мистецькі та інформаційні виставки, облаштування 

постійних музейних експозицій, тематичних експозицій про події Революції 

Гідності, віртуальні виставки, культурно-освітні, мистецькі та інші заходи, 

присвячені вшануванню подвигу учасників Революції Гідності та увічненню 

пам’яті Героїв Небесної Сотні. 
Відділ освіти, охорони здоров’я, 

культури, спорту райдержадміністрації, 

Відділ інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю та 

внутрішнього аудиту райдержадміністрації, 

архівний відділ, органи місцевого 

самоврядування 

2021-2025 роки 

5) презентацію книг спогадів, наукових, художніх, мистецьких, освітніх та 

інших видань, присвячених подіям Революції Гідності. 
Відділ освіти, охорони здоров’я, 

культури, спорту райдержадміністрації, 

Відділ інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю та 

внутрішнього аудиту райдержадміністрації, 

архівний відділ, органи місцевого 

самоврядування 



 

2021-2025 роки 

3. Сприяти: 

1) проведенню релігійними організаціями панахиди за загиблими під час 

Революції Гідності та молебнів за захисниками України. 
Відділ освіти, охорони здоров’я, 

культури, спорту райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

Щороку 18-20 лютого 

2) широкому висвітленню заходів з відзначення Дня Героїв Небесної Сотні 

і Дня Гідності та Свободи. 
Відділ інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю та 

внутрішнього аудиту райдержадміністрації,  

органи місцевого самоврядування 

Щороку протягом листопада-лютого 

3) установленню пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дощок, 

найменуванню (перейменуванню) скверів, бульварів, вулиць, провулків, 

проїздів, проспектів, площ, майданів, закладів освіти, культури та інших 

об’єктів на честь загиблих Героїв Небесної Сотні, подій Революції Гідності. 
Відділ освіти, охорони здоров’я, 

культури, спорту, відділ житлово-

комунального господарства, 

містобудування, архітектури, 

інфраструктури, енергетики та захисту 

довкілля райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

2021-2025 роки 

 

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації    Наталія ЛІННИК 

 

 

 

 

 


