
 
 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

04.02.2021                                        м. Ужгород                                                 № 81 

 

Про вшанування в області подвигу учасників Революції гідності  

та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні 

 
Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, Указу Президента України від 11 лютого 2015 року № 69/2015 

„Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті 

Героїв Небесної Сотніˮ, постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 

2020 року № 1236 „Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами), з метою увічнення великої людської, 

громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості 

громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування 

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

гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, 
відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України: 

 

1. Затвердити план заходів із вшанування в області подвигу учасників 

Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, що додається. 

2. Дозволити департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації профінансувати видатки, пов’язані із 

вшануванням в області подвигу учасників Революції гідності та увічнення 

пам’яті Героїв Небесної Сотні, у сумі 2,500 (дві тисячі п’ятсот) гривень згідно           

з кошторисом (додається) за рахунок коштів, передбачених в обласному 

бюджеті для фінансування заходів Регіональної програми із забезпечення 

участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і вивчення 
суспільної думки на 2019 – 2021 роки. 

3. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, 

рекомендувати виконавчим органам місцевих рад (ТГ) забезпечити виконання 

зазначеного плану заходів. 

4. Департаменту  інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації інформацію про виконання плану заходів подати 
облдержадміністрації до 1 березня  2021 року. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

державної адміністрації Шинкарюка І. С. 

 

 

 

Голова державної адміністрації                                      Анатолій ПОЛОСКОВ 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

державної адміністрації 

04.02.2021 № 81 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

із вшанування в області подвигу учасників Революції гідності  

та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні 

 

1. Організувати проведення в обласному, районних центрах, інших 

населених пунктах області заходів із належного вшанування подвигу учасників 
Революції гідності за участі представників органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, учасників Революції Гідності, АТО/ООС у 

Донецькій і Луганській областях, діячів науки та культури, громадських та 

релігійних організацій. 
 

 Департаменти облдержадміністрації: 

інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю; культури, управління 

організаційної роботи та забезпечення 

діяльності керівництва апарату 

облдержадміністрації, райдержадмі-

ністрації, виконавчі органи місцевих рад 

(ТГ) (за згодою) 
 

20 лютого 2021 року 

 
2. Провести у навчальних закладах, закладах культури області тематичні 

заходи щодо значення масових акцій громадського протесту в Україні, що 

відбувалися у листопаді 2013 року – лютому 2014 року, та зустрічі з їх 

учасниками. 
 

 Департаменти облдержадміністрації:  

освіти і науки, культури, райдерж-
адміністрації, виконавчі органи місцевих 

рад (ТГ) (за згодою) 
 

20 лютого 2021 року 
 

3. Сприяти висвітленню заходів із вшанування подвигу учасників 

Революції гідності та увічнення памʼяті Героїв Небесної Сотні. 
 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 
 

Лютий 2021 року 

 

4. Максимально сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих 

на проведення заходів патріотичного змісту. 
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Департаменти облдержадміністрації:   

інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю; культури, райдерж-
адміністрації, виконавчі органи місцевих 

рад (ТГ) (за згодою) 
 

20 лютого 2021 року 
  

5. Вжити додаткових заходів із забезпечення громадського порядку та 

безпеки громадян під час проведення масових заходів з нагоди  вшанування в 

області  подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні, організувати медичний супровід. 
 

 Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації, управління з 

питань оборонної роботи, цивільного 
захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами облдержадміністрації, головне  

управління Національної поліції в 

Закарпатській області, райдержад-

міністрації, виконавчі органи місцевих 

рад (ТГ) (за згодою) 
 

20 лютого 2021 року 
 

6. Звернутись до релігійних організацій з пропозицією проведення у 

храмах області молебнів за Україну. 
 

 Управління національностей та релігій 
облдержадміністрації, райдержадмі-

ністрації, міськвиконкоми, виконавчі 

органи місцевих рад (ОТГ) (за згодою) 
 

20 лютого 2021 року 
 

7. Забезпечити здійснення упорядкування пам’ятників, пам’ятних знаків та 

місць поховань загиблих учасників Революції Гідності, АТО/ООС у Донецькій і 

Луганській областях. 
 

 Департамент інфраструктури, розвитку і 

утримання мережі автомобільних доріг 
загального користування місцевого 

значення та житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі органи 

місцевих рад (ТГ) (за згодою) 
 

До 20 лютого 2021 року 

http://www.carpathia.gov.ua/ua/publication/content/3968.htm
http://www.carpathia.gov.ua/ua/publication/content/3968.htm
http://www.carpathia.gov.ua/ua/publication/content/3968.htm
http://www.carpathia.gov.ua/ua/publication/content/3968.htm


Додаток  

до розпорядження 

04.02.2021 № 81 

 

 
КОШТОРИС, 

повʼязаний із вшануванням в області подвигу учасників Революції гідності 

та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні (за рахунок коштів,  

передбачених в обласному бюджеті для фінансування заходів 

Регіональної програми із забезпечення участі громадськості 

у формуванні та реалізації державної політики і вивчення  
суспільної думки на 2019 – 2021 роки) 

 

                                                                                

 (гривень) 

Квіткова продукція 2500,00 

 

   ВСЬОГО: 2500,00 

         

                                                                                (Дві  тисячі п’ятсот грн 00 коп.) 

 

 

           
 

                                                           

Директор департаменту 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації  

       

 

 

                                     Марина КОВАЛЬ 
 


