
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАСТАВНІВСЬКИЙ  ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ  

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІІ СТУПЕНІВ 

59400,  м. Заставна, вул. Незалежності, 112 
а
  zastzosh.i.ua 

 

Н А К А З 

    08.02. 2022                                    м.Заставна                                    №  

 

 

  

Про заходи із вшанування подвигу  

учасників Революції Гідності та увічнення  

пам’яті Героїв Небесної Сотні  

на 2021-2025 роки у закладі освіти 
  

      На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2021  

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

Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на 2021-2025 

роки», розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 

22.04.2021 № 458-р «Про заходи із вшанування подвигу учасників Революції 

Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на 2021-2025 роки у 

Чернівецькій області», наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької 

обласної державної адміністрації від 21.05. 2021 № 143 «Про заходи із 

вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні на 2021-2025 роки у Чернівецькій області у закладах освіти 

Чернівецької області»,  та з метою героїзації осіб, які віддали життя за 

незалежність України, вшанування їх пам'яті, патріотичного виховання і 

консолідації українського народу 

 НАКАЗУЮ: 

1.Затвердити План заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності 

та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на 2021-2025 роки у закладі освіти 

(далі - План заходів), що додається. 

2.Забезпечити виконання Плану заходів. 

3. Заступнику з ВР Микитей С.В. інформувати про стан виконання Плану 

заходів відділ освіти, культури, молоді та спорту  Застанівської міськради  

щороку до 01 грудня та 01 березня. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора  закладу 

освіти з ВР Микитей С.В. 

 

            Директор ЗЗСО                     Надія БАЧИНСЬКА 

З наказом ознайомлені                     Микитей С.В. 

                                                             

                                                                                 



                                                                                    

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                Наказ  №____ від 08.02.2022 

 

План заходів 

із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті 

Героїв Небесної Сотні на 2021-2025 роки у закладі освіти 

 

1. Проводити національно-патріотичні заходи у закладі освіти, а саме: уроки 

пам’яті, засідання за круглим столом, бесіди, тематичні виставки, екскурсії, 

літературні вечори, флешмоби, концертні програми, покази художніх та 

документальних фільмів, присвячені подвигу Героїв Небесної Сотні та 

учасників Революції Гідності, активістів, борців за незалежність України у  

XX столітті. 

                                                                               До 21 листопада та до 20 лютого 

 

2. Організувати проведення тихої акції «Ангели пам’яті» у закладі освіти. 

                                                                                               Щороку до 20 лютого 

 

3. Створювати відеоматеріали, відеоролики, відеофільми, розробляти і 

поширювати методичні рекомендації до заходів про Революцію Гідності та 

заходів із вшанування Героїв Небесної Сотні в закладі освіти. 

                                                                                         Упродовж 2021-2025 років 

 

4. Проводити збір документальних, фото-, аудіо-, відео- та інших матеріалів, 

свідчень, усних історій, які висвітлюють події Революції Гідності, а також 

систематизацію та подальше оприлюднення таких матеріалів. 

                                                                                     Упродовж 2021-2025 років 

 

5. Організувати фото документальні, мистецькі та інформаційні виставки, 

тематичні експозиції віртуальні виставки про події Революції Гідності. 

                                                              Щороку  упродовж листопада - лютого 

 

6. Висвітлювати проведені заходи на сайті школи,  відділу освіти, культури, 

молоді та спорту  Застанівської міськради  та у соціальних мережах. 

                                                                                                                 Постійно 

 

 

 

 

    Директор ЗЗСО                                            Надія БАЧИНСЬКА 


