
 

 

  

 

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 
 

Про заходи із вшанування 

подвигу учасників Революції  

Гідності та увічнення пам’яті 

 Героїв Небесної Сотні  

на 2021–2025 роки  
 

          На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 лютого 

2021 р. № 112-р «Про затвердження плану заходів із вшанування подвигу 

учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на 

2021–2025 роки», розпорядження голови Тернопільської обласної державної 

адміністрації від 11 березня 2021 року № 175/01.02-01 «Про заходи із 

вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті  Героїв 

Небесної Сотні  на 2021–2025 роки»:  
 

        1. Затвердити план заходів із вшанування подвигу учасників Революції 

Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на 2021–2025 роки (далі – 

план заходів), що додається.  

         2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, 

виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування забезпечити 

виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, і про проведену 

роботу інформувати відділ культури та зв’язків з громадськістю районної 

державної адміністрації щороку до 25 лютого у період до 2026 року.  

         3. Відділу культури та зв’язків з громадськістю районної державної 

адміністрації забезпечити узагальнення поданих матеріалів та про стан 

виконання розпорядження інформувати обласну державну адміністрацію 

щороку до 01 березня у період до 2026 року. 

 

 

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 51/01-1 від 16.03.2021 
 

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA104000000766A43006440FE01  

Підписувач ШИПІТКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 

Дійсний з 29.01.2021 15:07:42 по 29.01.2022 23:59:59 

 

Н4ВВzВВD3\yHqО   
 

 



2 

 

        4. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови 

районної державної адміністрації Степану Новінчуку. 

 

 

Голова адміністрації                                             Володимир ШИПІТКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Степан Новінчук 

 

Людмила Мельник 

 

Галина Чайківська 

 

Володимир Коцюк 

 

Олеся Лобур 

 

Ганна Бурак 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

 _____________ № ____________  

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті 

Героїв Небесної Сотні на 2021–2025 роки 

1. Забезпечити:  

        1) підготовку та проведення у День Героїв Небесної Сотні та у День 

Гідності та Свободи в районному центрі, інших населених пунктах району 

меморіальних, урочистих, культурно-мистецьких, науково-просвітницьких, 

музейних та інших тематичних заходів за участю представників органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, родин Героїв Небесної 

Сотні, духовенства та громадських об’єднань.  

Відділ культури та зв’язків з громадськістю 

райдержадміністрації, відділ освіти 

райдержадміністрації, виконавчі органи рад 

територіальних громад.  

Щороку;  

 

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

Небесної Сотні, подіям Революції Гідності та борцям за незалежність України у 

День Героїв Небесної Сотні та у День Гідності та Свободи. 

 

Відділ культури та зв’язків з громадськістю 

райдержадміністрації, виконавчі органи рад 

територіальних громад. 

Щороку;  

 

        3) облаштування скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, 

проспектів, площ, майданів, пов’язаних з подіями Революції Гідності та 

увічненням пам’яті Героїв Небесної Сотні.  

Відділ містобудування архітектури та житлово-

комунального господарства 

райдержадміністрації; відділ культури та зв’язків 

з громадськістю райдержадміністрації, виконавчі 

органи рад територіальних громад. 

2021–2025 роки;  
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         4) 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 культури та зв’язків з громадськістю 

райдержадміністрації, відділ освіти 

райдержадміністрації, відділ з питань цивільного 

захисту населення, розвитку інфраструктури, 

оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами, виконавчі органи 

рад територіальних громад. 

2021–2025 роки;  

 

       5) опрацювання питання щодо взяття на облік, внесення до Державного 

реєстру нерухомих пам’яток України, охорони об’єктів культурної спадщини, 

пов’язаних із подіями Революції Гідності, встановлених у населених пунктах 

області.  

Відділ культури та зв’язків з громадськістю 

райдержадміністрації, виконавчі органи рад 

територіальних громад.  

2021–2025 роки. 

 

        6) виготовлення тематичних постерів, видавничої та іншої друкованої 

продукції, тематичної літератури, організувати роботу щодо розміщення на 

правах соціальної реклами відповідної інформації з нагоди Дня Героїв Небесної 

Сотні і Дня Гідності та Свободи.  

Відділ культури та зв’язків з громадськістю 

райдержадміністрації, виконавчі органи рад 

територіальних громад. 

Щороку протягом листопада – лютого; 

 

        2.Організувати: 

         1) 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 культури та зв’язків з громадськістю 

райдержадміністрації, архівний відділ, виконавчі 

органи рад територіальних громад.  

2021–2025 роки; 
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        3) 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 культури та зв’язків з громадськістю 

райдержадміністрації, відділ освіти 

райдержадміністрації архівний відділ 

райдержадміністрації, виконавчі органи рад 

територіальних громад.  

2021–2025 роки;  

 

        4) розроблення і поширення методичних рекомендацій, посібників для 

проведення тематичних уроків та заходів про Революцію Гідності та заходів із 

вшанування Героїв Небесної Сотні в закладах освіти, військових частинах та 

закладах культури. 

Відділ культури та зв’язків з громадськістю 

райдержадміністрації, відділ освіти 

райдержадміністрації, відділ з питань цивільного 

захисту населення, розвитку інфраструктури, 

оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами. 

2021–2025 роки.  

 

        3. Сприяти:  

        1) проведенню релігійним організаціям панахид за загиблими під час 

Революції Гідності та молебнів за захисниками України. 

 

Відділ культури та зв’язків з громадськістю 

райдержадміністрації. 

Щороку 18–20 лютого; 
 

        2) широкому висвітленню заходів з відзначення Дня Героїв Небесної Сотні 

і Дня Гідності та Свободи, підготовці та розповсюдженню відповідної 

соціальної реклами.  

Відділ культури та зв’язків з громадськістю 

райдержадміністрації, виконавчі органи рад 

територіальних громад (за згодою). 

Щороку протягом листопада – лютого; 

 

         3) установленню та облаштуванню 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.  
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Відділ культури та зв’язків з громадськістю 

райдержадміністрації, відділ містобудування 

архітектури та житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації, виконавчі 

органи рад територіальних громад. 

2021–2025 роки. 
 

        4. Вжити заходів із забезпечення громадського порядку, безпеки громадян 

та медичного супроводу під час проведення масових заходів з нагоди Дня 

Героїв Небесної Сотні.  

Відділ режимно-секретної, мобілізаційної, 

оборонної роботи та цивільного захисту 

райдержадміністрації, Чортківський відділ 

поліції ГУНП в Тернопільській області (за 

згодою), виконавчі органи рад територіальних 

громад.  

Щороку 21 листопада, 20 лютого. 
 

        5. Обмежити проведення розважальних, концертних заходів, спортивних 

змагань. 

Відділ культури та зв’язків з громадськістю 

райдержадміністрації, виконавчі органи рад 

територіальних громад.  

Щороку 20 лютого.  
 

Начальник відділу культури  

та зв’язків з громадськістю 

райдержадміністрації                                                   Галина ЧАЙКІВСЬКА 
            

          Людмила Папала 


