
ПРОЕКТ 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та 

увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні 

в Чернігівській області на період до 2020 року 

 

1. Забезпечити: 

1) проведення у День Героїв Небесної Сотні 20 лютого та у День Гідності та 

Свободи 21 листопада урочистих заходів, присвячених вшануванню подвигу 

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

Департаменти облдержадміністрації: 

культури і туризму, національностей та 

релігій; інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю; відділи 

апарату облдержадміністрації: 

організаційний, господарського 

забезпечення; райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук, 

сільські, селищні, міські ради об’єднаних 

територіальних громад (у порядку 

рекомендації) 

Щороку 

2) покладання у День Героїв Небесної Сотні, День Гідності та Свободи 

квітів до пам’ятників або пам’ятних знаків Героям Небесної Сотні. 

Департаменти облдержадміністрації: 

культури і туризму, національностей та 

релігій; інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю; відділи 

апарату облдержадміністрації: 

організаційний, господарського 

забезпечення; райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук, 

сільські, селищні, міські ради об’єднаних 

територіальних громад (у порядку 

рекомендації) 

Щороку 

 

 

2. Організувати: 

1) проведення учнівських конференцій, засідань за круглим столом, лекцій 

про масові акції громадського протесту в Україні, що відбувалися у листопаді 

2013 р. - лютому 2014 р., та акції громадського спротиву 1990 і 2004 років. 



 2 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації; 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських рад Чернігова, Ніжина, Новгорода-

Сіверського, Прилук, сільські, селищні, 

міські ради об’єднаних територіальних 

громад (у порядку рекомендації) 

Постійно 

2) проведення у навчальних закладах, військових частинах, закладах 

культури тематичних заходів про масові акції громадського протесту в Україні, 

що відбувалися у листопаді 2013 р. - лютому 2014 р., та про їх учасників. 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації; Департамент 

культури і туризму, національностей та 

релігій облдержадміністрації; 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських рад Чернігова, Ніжина, Новгорода-

Сіверського, Прилук, сільські, селищні, 

міські ради об’єднаних територіальних 

громад (у порядку рекомендації) 

Постійно 

3) проведення за участю музейних, архівних і наукових установ пошукових 

робіт із збирання документальних, фото-, відео- та інших матеріалів, які 

висвітлюють зазначені події, а також фіксацію та подальше широке 

оприлюднення таких матеріалів. 

Департамент культури і туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, Державний архів 

Чернігівської області, Управління освіти і 

науки облдержадміністрації 

Протягом 2017-2019 років 

4) фотодокументальні виставки, експозиції, тематичні вечори, вечори-

реквієми, присвячені вшануванню подвигу учасників Революції Гідності та 

увічненню пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

Департамент культури і туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації; Державний архів 

Чернігівської області  

Протягом 2017-2020 років 

5) проведення мистецьких заходів із вшанування подвигу учасників 

Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

Департамент культури і туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації  
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Щороку у лютому та листопаді 

6) замовлення тематичної соціальної реклами та її розміщення на білбордах і 

сітілайтах. 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації; виконавчі комітети 

міських рад Чернігова, Ніжина, Новгорода-

Сіверського, Прилук, сільські, селищні, 

міські ради об’єднаних територіальних 

громад (у порядку рекомендації) 

Щороку у лютому та листопаді 

 

3. Створити у навчальних закладах постійно діючі стенди, що відображають 

подвиг Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції 

Гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини. 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації; Департамент 

культури і туризму, національностей та 

релігій облдержадміністрації; 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських рад Чернігова, Ніжина, Новгорода-

Сіверського, Прилук, сільські, селищні, 

міські ради об’єднаних територіальних 

громад (у порядку рекомендації) 

До 20 лютого 2018 року 

 

4. Сприяти: 

1) широкому висвітленню заходів із вшанування подвигу учасників 

Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

Постійно 

2) установленню пам’ятних знаків, меморіальних дощок, найменуванню 

(перейменуванню) площ, вулиць у населених пунктах України, присвоєнню в 

установленому порядку імен загиблих учасників Революції Гідності 

навчальним закладам. 

Виконавчі комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук, 

сільські, селищні, міські ради об’єднаних 

територіальних громад (у порядку 

рекомендації) 

Постійно 



 4 

3) громадським об’єднанням у роботі, пов’язаній з дослідженням, 

популяризацією, вшануванням подвигу учасників Революції Гідності та 

увічненням пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, Державний архів 

Чернігівської області 

Постійно 


