
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 17 лютого 2021 р. № 112-р 

Київ 

Про затвердження плану заходів 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, що додається. 

2. Центральним органам виконавчої влади, Національній академії 

наук (за згодою), обласним, Київській міській державній адміністрації 

подавати щороку до 15 березня Українському інституту національної 

пам’яті інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим 

розпорядженням, для інформування до 15 квітня Кабінету Міністрів 

України. 

 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ 

Інд. 73



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 17 лютого 2021 р. № 112-р 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

із вшанування подвигу учасників  

Революції Гідності та увічнення пам’яті  

Героїв Небесної Сотні на 2021—2025 роки 

1. Забезпечити: 

1) розроблення і затвердження регіональних планів заходів з 

відзначення Дня Героїв Небесної Сотні, Дня Гідності та Свободи, інших 

пам’ятних дат, пов’язаних з увічненням пам’яті Героїв Небесної Сотні та 

Революцією Гідності. 

Обласні та Київська міська 

держадміністрації, 

громадські об’єднання (за згодою). 

Щороку; 

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

Гідності та Свободи у столиці України — м. Києві, обласних центрах, 

інших населених пунктах меморіальних, урочистих, культурно-

мистецьких, науково-просвітницьких, музейних та інших тематичних 

заходів за участю представників органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, акредитованого в Україні дипломатичного 

корпусу за офіційними запрошеннями, духовенства та громадських 

об’єднань. 

Український інститут національної 

пам’яті, МКІП, МЗС, МВС, МОЗ, 

Мінветеранів, ДСНС, Національна 

поліція, ДЕСС, Держкомтелерадіо, 

обласні та Київська міська 

держадміністрації, СБУ (за згодою), 

АТ “НСТУ” (за згодою), 

Національний меморіальний 

комплекс Героїв Небесної Сотні — 

Музей Революції Гідності (за згодою), 

громадські об’єднання (за згодою). 

Щороку; 
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3) 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. 

Обласні та Київська міська 

держадміністрації,  

громадські об’єднання (за згодою). 

Щороку; 

4) проведення закордонними дипломатичними установами України 

заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення 

пам’яті Героїв Небесної Сотні, зокрема за участю представників 

української громадськості за кордоном. 

МЗС, МКІП, Український інститут 

національної пам’яті.  

Щороку 21 листопада та 20 лютого; 

5) облаштування скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, 

проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, пов’язаних з 

подіями Революції Гідності та увічненням пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

Обласні, Київська міська 

держадміністрації, Національний 

меморіальний комплекс Героїв 

Небесної Сотні — Музей Революції 

Гідності (за згодою), Офіс 

Генерального прокурора (за згодою). 

2021—2025 роки; 

6) 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. 

Обласні та Київська міська 

держадміністрації,  

МКІП, Міноборони, Мінветеранів, 

Український інститут національної 

пам’яті,   Національний 

меморіальний комплекс Героїв 

Небесної Сотні — Музей Революції 
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Гідності (за згодою), заклади освіти 

(за згодою), наукові установи (за 

згодою), громадські об’єднання (за 

згодою). 

2021—2025 роки; 

7) 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 на алеї 

Героїв Небесної Сотні, Майдані Незалежності, Європейській площі, вулиці 

Грушевського, інших місцях у м. Києві, а також у населених пунктах 

України, де відбувалися події Революції Гідності. 

МКІП, обласні, Київська міська 

держадміністрації, Український 

інститут національної пам’яті, 

Національний меморіальний 

комплекс Героїв Небесної Сотні — 

Музей Революції Гідності (за 

згодою). 

2021—2025 роки. 

2. Забезпечити проектування, будівництво та функціонування 

Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею 

Революції Гідності. 

МКІП, Київська 

міськдержадміністрація, Український 

інститут національної пам’яті, Офіс 

Генерального прокурора (за згодою), 

ДБР (за згодою), Національний 

меморіальний комплекс Героїв 

Небесної Сотні — Музей Революції 

Гідності (за згодою). 

2021—2025 роки. 

3. Надати приміщення для облаштування Інформаційного центру 

Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею 

Революції Гідності на алеї Героїв Небесної Сотні в м. Києві. 

Київська міськдержадміністрація, 

Фонд державного майна, МКІП, 

Український інститут національної 

пам’яті. 

2021—2025 роки; 
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4. Надати приміщення для облаштування тимчасової експозиції, 
присвяченої подіям Революції Гідності, та приміщення для облаштування 
фондосховища з метою збереження та дослідження наявних музейних 
предметів і поповнення колекції Національного меморіального комплексу 
Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності. 

МКІП, Київська 
міськдержадміністрація, Український 
інститут національної пам’яті, Фонд 
державного майна. 

2021—2025 роки. 

5. Організувати: 

1) проведення наукових мультидисциплінарних досліджень, науково-
дослідницьких експедицій, форумів, конференцій, дискусій, засідань за 
круглим столом, лекцій про події Революції Гідності. 

Український інститут національної 
пам’яті, МКІП, Національна академія 
наук (за згодою), Національний 
меморіальний комплекс Героїв 
Небесної Сотні — Музей Революції 
Гідності (за згодою), заклади освіти 
(за згодою), наукові установи (за 
згодою). 

2021—2025 роки; 

2) показ художніх та документальних фільмів, присвячених подвигу 
Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності. 

Держкіно, АТ “НСТУ” (за згодою),  
МКІП, обласні та Київська міська 
держадміністрації, Національний 
меморіальний комплекс Героїв 
Небесної Сотні — Музей Революції 
Гідності (за згодою). 

Щороку протягом листопада — 
лютого; 

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. 

Український інститут національної 
пам’яті, Укрдержархів, МКІП, 
обласні, Київська міська 
держадміністрації, Національний 
меморіальний комплекс Героїв 
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Небесної Сотні — Музей Революції 
Гідності (за згодою). 

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. 

МКІП, Міноборони, Український 

інститут національної пам’яті, МВС, 

СБУ (за згодою), обласні, Київська 

міська держадміністрації, 

Національний меморіальний 

комплекс Героїв Небесної Сотні — 

Музей Революції Гідності (за 

згодою), заклади освіти (за згодою), 

наукові установи (за згодою) 

2021—2025 роки; 

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

освітніх та інших видань, присвячених подіям Революції Гідності. 

Український інститут національної 

пам’яті, Національна академія наук 

(за згодою), Національний 

меморіальний комплекс Героїв 

Небесної Сотні — Музей Революції 

Гідності (за згодою), громадські 

об’єднання (за згодою). 

2021—2025 роки; 

6) створення відеоматеріалів, відеороликів, відеофільмів 

промоційного, документального, художнього та навчального характеру, 

тематичних теле- та радіопрограм, присвячених подіям Революції Гідності, 

Героям Небесної Сотні. 

МКІП, Держкомтелерадіо, Держкіно, 

АТ “НСТУ” (за згодою), Український 

інститут національної пам’яті, 

обласні, Київська міська 

держадміністрації, Національний 

меморіальний комплекс Героїв 

Небесної Сотні — Музей Революції 

Гідності (за згодою). 

2021—2025 роки; 
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7) створення освітньо-інформаційних, популяризаційних цифрових 

матеріалів, присвячених подіям Революції Гідності, Героям Небесної 

Сотні, для виставкових проектів, освітніх програм та для розміщення у 

вільному доступі в Інтернеті. 

Український інститут національної 

пам’яті, МОН, Національний 

меморіальний комплекс Героїв 

Небесної Сотні — Музей Революції 

Гідності (за згодою). 

2021—2025 роки; 

8) 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. 

МКІП, Міноборони, Український 

інститут національної пам’яті, 

обласні, Київська міська 

держадміністрації, Національний 

меморіальний комплекс Героїв 

Небесної Сотні — Музей Революції 

Гідності (за згодою), заклади освіти 

(за згодою), наукові установи (за 

згодою). 

2021—2025 роки. 
6. Сприяти: 

1) проведенню релігійними організаціями панахиди за загиблими під 
час Революції Гідності та молебнів за захисниками України. 

МКІП, ДЕСС, обласні, Київська 

міська держадміністрації. 

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. 

МКІП, Мінветеранів, Український 

інститут національної пам’яті, 

Держкомтелерадіо, АТ “НСТУ” (за 

згодою), обласні, Київська міська 

держадміністрації, Національний 

меморіальний комплекс Героїв 

Небесної Сотні — Музей Революції 

Гідності (за згодою). 

Щороку протягом листопада — 

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

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

узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, закладів 

освіти, культури та інших об’єктів на честь загиблих Героїв Небесної 

Сотні, подій Революції Гідності. 

Обласні, Київська міська 

держадміністрації, Український 

інститут національної пам’яті, МКІП, 

заклади освіти (за згодою), наукові 

установи (за згодою). 

2021—2025 роки; 

4) міжнародному співробітництву з вивчення і обміну досвідом у 

сфері політики  пам’яті, у тому числі меморіалізації, подачі травматичної 

історії; представленню теми Революції Гідності у міжнародних 

дослідницьких, інформаційних та освітніх проектах, виставках, заходах. 

МЗС, Український інститут 

національної пам’яті, МКІП, 

Національний меморіальний 

комплекс Героїв Небесної Сотні — 

Музей Революції Гідності (за згодою), 

громадські об’єднання (за згодою). 

2021—2025 роки; 

5) публікації книг, збірок документів і матеріалів, енциклопедичних, 

довідкових, науково-популярних та інших видань, присвячених подіям 

Революції Гідності, Героям Небесної Сотні, боротьби українців за права і 

свободи. 

Український інститут національної 

пам’яті, МКІП, Мінветеранів, 

Національний меморіальний 

комплекс Героїв Небесної Сотні — 

Музей Революції Гідності (за 

згодою), Національна академія наук 

(за згодою), заклади освіти (за 

згодою), наукові установи (за 

згодою). 

2021—2025 роки. 

_____________________ 


