
 

 
 

ДЕРЖАВНА  АРХІВНА  СЛУЖБА  УКРАЇНИ  

 НАКАЗ 

23.02.2015 Київ № 36 
Про участь державних архівів у 
заходах із вшанування подвигу 
учасників Революції гідності та 
увічнення пам’яті Героїв 
Небесної Сотні  

 
На виконання Указу Президента України від 11 лютого 2015 року 

№ 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення 
пам’яті Героїв Небесної Сотні», яким установлено в Україні День Героїв 
Небесної Сотні, який відзначатиметься щорічно 20 лютого, 

НАКАЗУЮ: 

1. Директорам державних архівів: 
1) продовжити роботу щодо збирання документальних, фото-, відео- та 

інших матеріалів, які висвітлюють зазначені події (постійно); 
2) забезпечити організацію та проведення щороку документальних 

виставок до Дня Героїв Небесної Сотні, розміщення їх он-лайнових версій на 
офіційних веб-сайтах держархівів; 

3) забезпечити широке оприлюднення матеріалів, зібраних держархівами, 
які висвітлюють зазначені події у тематичних циклах теле- і радіопередач, їх 
публікацію у періодичній пресі (постійно); 

4) для формування постійно діючої експозиції он-лайнової виставки, 
присвяченої подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв 
Небесної Сотні на офіційному веб-порталі Державної архівної служби, 
надіслати на адресу Укрдержархіву впродовж березня 2015 року цифрові копії 
та переліки найбільш цікавих документів та матеріалів, що фіксують ці події; 

5) про проведену роботу інформувати Укрдержархів щопівроку до 
20 серпня та до 20 лютого. 

2. Департаменту організації архівної роботи Укрдержархіву (Прись Т. П.) 
забезпечити: 

1) підготовку постійно діючої експозиції он-лайнової виставки, 
присвяченої подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв 
Небесної Сотні, за документами і матеріалами, що надійшли від державних 
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архівів та її розміщення на офіційному веб-порталі Укрдержархіву до кінця 
квітня 2015 року; 

2) співпрацю Укрдержархіву та державних архівів з Національною 
академією наук України, музейними і науковими установами з проведення 
пошукових робіт щодо збирання документальних, фото-, відео- та інших 
матеріалів, які висвітлюють зазначені події (постійно); 

3) забезпечити висвітлення інформації про виставки, присвячені 
вшануванню подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв 
Небесної Сотні, підготовлених державними архівами та їхню роботу щодо 
збирання відповідних матеріалів у засобах масової інформації (постійно). 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
Голови Державної архівної служби Кісіля І. М. 

 
Голова Т. І. Баранова 
  
 
 
 
 
 


