
СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України 
№ 06/11/3795-22 від 18.11.2022
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000081663000F624A500 
Підписувач Шевченко Тарас Сергійович
Дата підписання: 18.11.2022
Дійсний з 28.06.2022 0:00:00 по 27.06.2024 23:59:59

.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ  
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

(МКІП)

вул. Івана Франка, 19, м. Київ, 01601, тел./факс: (044) 234-70-48, тел. (044) 235-23-78
E-mail: info@mkip.gov.ua, web-site: http://mkip.gov.ua/ код згідно з ЄДРПОУ 43220275

_____________________________________________________________________

Обласні та Київська міська 
військові адміністрацій (за списком)

З метою відзначення Дня Гідності та Свободи України, яке відзначається 
щорічно 21 листопада згідно з указом президента України № 872/2014 від 
13 листопада 2014 року та проведенню широкої інформаційної кампанії до Дня 
Гідності та Свободи з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, 
збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної 
інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання 
належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у 
листопаді 2013 року — лютому 2014 року постали на захист демократичних 
цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої 
держави та її європейського вибору, Міністерство культури та інформаційної 
політики України звертається до вас з наступним.

МКІП просить вас поширити відеоролики зроблені на замовлення МКІП з 
метою належного інформування суспільства та залучення громадян до 
святкування та вшанування пам'яті жертв доленосних подій у новітній українській 
історії – Помаранчевої революції 2004 року, Революції Гідності 2013 року. Ролики 
знаходяться за посиланням: https://fex.net/ru/s/7nkfyeo. Висновок Національної 
ради України з питань телебачення і радіомовлення додається.

А також МКІП просить вашого сприяння в підтримці інформаційної 
кампанії розробленої Національним меморіальним комплексом Героїв Небесної 
Сотні - Музей Революції Гідності (Музей), а саме:

- використовувати тезу «Революція Гідності перший переможний бій цієї 
війни» та гасло «ВИСТОЯЛИ НА МАЙДАНІ – ПЕРЕМОЖЕМО У ВІЙНІ!»;

- сприяти у забезпеченні друку та розміщенні тематичних плакатів на 
зовнішніх носіях реклами;

- сприяти поширенню інформаційно та методичних матеріалів;
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- долучитись до флешмобу #БУТИ_ГІДНИМ (заклик ділитися 
фотографіями, спогадами й роздумами про Майдан та значення їх під цим 
хештегом у соцмережах).

Макети зображень соціальної реклами, відеоролики та пакет 
інформаційних матеріалів від Музею можна завантажити за посиланням: 
https://drive.google.com/drive/folders/1boRO9mpngTp-egQbVKndUm5NOpNlUO_c  чи 
https://cutt.ly/pNXdKlG.

Інформаційна кампанія проводиться до 31 грудня 2022 року.
З більш детальною інформацією щодо кампанії ви можете ознайомитись в 

листі від Музею, що додається.
Міністерство культури та інформаційної політики України дякує вам за 

сприяння в донесенні до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації 
про доленосні події в Україні

Додаток 1: висновок на 1 арк. в 1прим.
Додаток 2: лист Музею на 3 арк. в 1 прим.

Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції                                          Тарас ШЕВЧЕНКО 

Третьяков О.  279-02-61

https://drive.google.com/drive/folders/1boRO9mpngTp-egQbVKndUm5NOpNlUO_c
https://cutt.ly/pNXdKlG


СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України 
№ 06/11/3795-22 від 18.11.2022
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000081663000F624A500 
Підписувач Шевченко Тарас Сергійович
Дата підписання: 18.11.2022
Дійсний з 28.06.2022 0:00:00 по 27.06.2024 23:59:59

.

Список розсилки листа
Міністерства культури та інформаційної політики України

від ____________ № ______________

1) Вінницька обласна військова адміністрація
2) Волинська обласна військова адміністрація
3) Дніпропетровська обласна військова адміністрація
4) Донецька обласна військова адміністрація
5) Житомирська обласна військова адміністрація
6) Закарпатська обласна військова адміністрація
7) Запорізька обласна військова адміністрація
8) Івано-Франківська обласна військова адміністрація
9) Київська міська військова адміністрація
10) Київська обласна військова адміністрація
11) Кіровоградська обласна військова адміністрація
12) Луганська обласна військова адміністрація 
13) Львівська обласна військова адміністрація
14) Миколаївська обласна військова адміністрація
15) Одеська обласна військова адміністрація
16) Полтавська обласна військова адміністрація
17) Рівненська обласна військова адміністрація
18) Сумська обласна військова адміністрація
19) Тернопільська обласна військова адміністрація 
20) Харківська обласна військова адміністрація
21) Херсонська обласна військова адміністрація
22) Хмельницька обласна військова адміністрація
23) Черкаська обласна військова адміністрація
24) Чернівецька обласна військова адміністрація
25) Чернігівська обласна військова адміністрація


