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MicbKoi державних адмiнiстрацiй
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Згiдно з Указом Президента Украiни вiд 11 пютого 2015 року l\ъ69
кпро вшанування подвигу учасникiв Революцii гiдностi та увiчнення пам'ятi

Героiв НебесноТ CoTHi> 20 лютого 2019 року в YKpaiHi вiдзначатиметься ,Щень
Героiв Небесноi CoTHi.
зв'язку
цим мiсцевим державним адмiнiстрацiям необхiдно
забезпечити проведення на високому органiзацiйному piBHi заходiв у регiонах
держави на виконання завдань згаданого Указу.
Пр" цьому наголошуемо на важливостi з€Lлу{ення до проведення
згаданих регiональних заходiв представникiв родин загиблих Геротв Небесноi
CoTHi, iнших категорiй громадян, причетних до вiдстоювання цiнностей
Революцii Гiдностi, зокрема поранених на Майданi, громадських активiстiв, а
також учасникiв антитерористичноi операцii7 операцii об' еднаних сил.
зазначасмо, що заходи за cBoiM змiстом i форматом мають насамперед
забезпеЧити н€Lлежне вшануваннrI пам'ятi Героiв Небесноi CoTHi, якi загинули
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року.
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у перiод з 18 по 20 лютого 2014
Таким чином, у перiод з 18 по 20 лютого 2019 року просимо забезпечити:
органiзацiю мiтингiв пам'ятi бiля мiсць поховання Героiв Небеснот
CoTHi за участю керiвництва мiсцевих державних адмiнiстРацiй, органiВ
мiсцевого самоврядування, представникiв родин, близьких, друзiв загиблих
Героiв;
проведеннЯ за участЮ шкiльноi та yчнlBcbкol молодl, колег,
прaд.rч"никiВ родин, близьких, друзiв меморiа-гrьних заходiв у мiсцях
навчаннЯ (роботи) загиблих Героiв Небесноi CoTHi;

,y.rpi"i голiв обласних та районних

i

державних адмiнiстрацiй
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представниками родин Героiв Небесноi CoTHi, громадських органiзацiй, що
оЬ'.д"уrоr" учасникiв революцiйних подiй 20|з_20|4 poKiB, з метою
обговорення та вирiшенн" uпrу-uних проблемних питань, якi стосуються осiб
з€вначених категорiй;
органiзацiю тематичних урочистих, виставкових, культурно_мистецьких
заходiв патрiотичного спрямування, iнших тематичних акцiй iнформачiйного
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та виховного змiсту у закладах освiти та установах культури за участю
посадовцiв, громадських активiстiв, учасникiв Революцii Гiдностi,
сryдентськоi молодi, сприяння проведенню таких заходiв у вiйськових
частинах;
Небесноi
розмiщення у засобах масовоi iнформацii матерiалiв про Героiв
CoTHi, подiТ Революцii Гiдностi, показ тематичних документ€Lльних фiльмiв.
i
що Щня Героiв Небесноi coTHi необхiдно забезпечити упорядкування
належну охорону мiсць поховань Героiв Небесноi CoTHi та громадян, якi
територiальну цiлiснiсть пiд час
загинули, вiдстоюючи неза_гtежнiсть
Донецькiй та
антитерористичноi операцii/операцii об'еднаних сил
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Луганськiй областях.
рекомендусмо обмежити 18

-

у

20 лютого поточного року проведення

програм теле- та
розважальних заходiв, внести вiдповiднi змiни до
органiзацiй iз проханням
радiопередач, звернутися до керiвникiв релiгiйних
провести вранцi 20 лютого помин€шьнi молебнi за Героiв Небеснот coTHii
необхiдно органiзувати посилену охорону громадського порядку та
стабiльностi в
ужиття додатков"* ru"одiв безпеки з метою забезпечення
регiонi.

Про вжитi заходи просимо поiнформувати Ддмiнiстрацiю Президента
Украiни до 28 лютого z}irg
I

року.
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Адмiнiстрацii Президента Украiни
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