
 
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №339/2018 
Про відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи 

 
З метою належного відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи, у 

зв'язку з п'ятою річницею початку масових акцій громадського протесту, що 

відбулися під час Революції Гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року), 

вшанування громадянського подвигу учасників Помаранчевої революції та 

Революції Гідності постановляю: 

1. Кабінету Міністрів України: 

1) утворити у двотижневий строк Організаційний комітет із підготовки та 

відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи, залучивши до його складу 

представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

територіальних громад, громадських об'єднань, вчених; 

2) затвердити та забезпечити виконання плану заходів із відзначення у 

2018 році Дня Гідності та Свободи, передбачивши, зокрема: 

проведення у місті Києві, інших населених пунктах тематичних 

меморіальних, урочистих та культурно-мистецьких заходів; 

організацію у військових частинах, закладах освіти, закладах культури 

тематичних виставок, переглядів фільмів, інших інформаційних заходів, 

присвячених подіям Революції Гідності, питанням європейської та 

євроатлантичної інтеграції України; 

3) забезпечити широке висвітлення заходів із відзначення у 2018 році Дня 

Гідності та Свободи, трансляцію тематичних теле- і радіопередач; 

4) вжити додаткових заходів щодо упорядкування об'єктів, пов'язаних із 

подіями Революції Гідності, пам'ятників, пам'ятних знаків, місць поховань 

загиблих під час Революції Гідності, полеглих у боях за свободу та 

територіальну цілісність України під час антитерористичної операції, 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 



стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, загиблих борців за незалежність України у XX столітті; 

5) вжити разом із Київською міською державною адміністрацією 

невідкладних заходів щодо забезпечення Національного меморіального 

комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності обладнаними 

приміщеннями для розміщення експозицій та зберігання музейних предметів; 

6) забезпечити в установленому порядку фінансування заходів із 

відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи. 

2. Міністерству закордонних справ України організувати проведення 

закордонними дипломатичними установами України заходів із відзначення у 

2018 році Дня Гідності та Свободи за участю української громадськості за 

кордоном. 

3. Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, 

Службі безпеки України, обласним, Київській міській державним 

адміністраціям ужити заходів із забезпечення публічної безпеки і порядку під 

час проведення заходів із відзначення Дня Гідності та Свободи. 

4. Обласним, Київській міській державним адміністраціям розробити та 

забезпечити виконання регіональних планів заходів із відзначення у 2018 році 

Дня Гідності та Свободи. 

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

  
 

Президент України П.ПОРОШЕНКО 
 

24 жовтня 2018 року 

 


