Проект

Про відзначення на Вінниччині Дня пам’яті жертв голодоморів та 85-х
роковин Голодомору1932-1933 років в Україні
Відповідно до Указів Президента України від 26 листопада 2016 року
№ 523 «Про заходи у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933
років в Україні – геноциду Українського народу», розпорядження Кабінету
Міністрів України від 18 серпня 2017р. №550-р «Про затвердження плану
заходів на 2017-2018 роки у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 19321933 років в Україні», плану заходів з реалізації виконання Указу Президента
України від 26 листопада 2016 року №523 «Про заходи у зв’язку з 85-ми
роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського
народу », рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року
№ 63 «Про відзнаки обласного рівня», з метою донесення об’єктивної
інформації про злочини, вчинені комуністичним тоталітарним режимом на
території України, сприяння утвердженню в суспільстві ідеалів гуманізму,
гідного вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33років:
1. Затвердити заходи щодо вшанування на Вінниччині Дня пам’яті
жертв голодомору (далі – Заходи), що додаються.
2. Відзначити Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної
Ради науковців, краєзнавців, істориків з дослідження тематики голодоморів,
представників обласного товариства політичних в’язнів, репресованих та їх
дітей, обласного відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів учасників національно-визвольних змагань, які зазнали репресій і
голодоморів з виплатою грошової винагороди згідно з додатком.
3. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст
обласного значення, структурним підрозділам облдержадміністрації
забезпечити виконання Заходів, про що
інформувати Департамент
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації до 28 листопада 2018 року для подальшого

узагальнення та інформування облдержадміністрації до 30 листопада 2018
року.
4. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації (Василюк С.М.) профінансувати
видатки з проведення Заходів та придбання квіткової продукції коштом,
передбаченим в обласному бюджеті на інші заходи у сфері засобів масової
інформації, відповідно до кошторису.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови облдержадміністрації Крученюка О.В.

Голова обласної
державної адміністрації

В.КОРОВІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
від
листопада 2018 року №
ПЛАН ЗАХОДІВ
з відзначення на Вінниччині Дня пам’яті жертв голодоморів та 85-х
роковин Голодомору1932-1933 років в Україні
1. Організувати:
1) у містах та інших населених пунктах області за участі представників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості
жалобних заходів, акцій пам’яті «Засвіти свічку», покладань траурних вінків,
квітів і композицій із житніх та пшеничних колосків до пам'ятних знаків,
місць поховань жертв голодоморів, ушанування пам’яті померлих хвилиною
мовчання, проведення траурних мітингів-реквіємів, тематичних вечорів,
відкриття пам’ятників та пам’ятних знаків, музеїв та куточків пам’яті;
Райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських рад міст
обласного значення.
Листопад 2018 року.
2) проведення на базі Вінницького державного педагогічного
університету ім. М.Коцюбинського науково-практичної конференції,
присвяченої Дню пам’яті жертв голодоморів та 85-м роковинам Голодомору
1932-33 років в Україні
Департаменти
облдержадміністрації:
інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю, освіти і науки, управління
культури і мистецтв облдержадміністрації,
ВДПІ ім. М.Коцюбинського (за згодою)
20 листопада 2018року.
2.Забезпечити:
1) проведення мітингу-реквієму, покладання тематичних композицій,
встановлення лампадок та акції пам’яті «Засвіти свічку» біля пам’ятного
знаку жертвам Голодомору у м. Вінниця по вул. Хмельницьке шосе.
Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації,
управління культури і мистецтв

облдержадміністрації,
Вінницька міська рада
23 листопада 2018 року.
2) організацію в навчальних закладах та закладах культури області
інформаційних, навчально-виховних, культурно-мистецьких, інших заходів у
зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів та 85-х роковин Голодомору 193233 років, спрямованих на донесення інформації про вчинені комуністичним
тоталітарним режимом злочини, вшанування пам’яті їх жертв, а також
сприяння вивченню історії України, виховання у учнівської та студентської
молоді патріотизму.
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
управління культури і мистецтв
облдержадміністрації;
райдержадміністрації,
виконкоми міських рад
міст обласного значення
Протягом 2018 року.
3) проведення конкурсів на створення кращого твору літератури, твору
образотворчого мистецтва, музичного твору на вшанування пам’яті жертв
геноциду Українського народу, а також всеукраїнського конкурсу науковопошукових робіт серед учнівської та студентської молоді області.
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
управління культури і мистецтв
облдержадміністрації
райдержадміністрації,
виконкоми міських рад
міст обласного значення
Протягом 2018 року.
4) транспортне перевезення для участі в жалобних заходах в м. Вінниця
з нагоди відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів та 85-х роковин
Голодомору 1932-33 років в Україні.
Департамент інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю обласної
державної адміністрації.
23 листопада 2018 років.
3. Доповнити експозиції історичних та краєзнавчих музеїв області,
тематичні виставки архівних документів новими документами, матеріалами з
історії політичних репресій та голодоморів XX століття.

Управління культури і мистецтв
облдержадміністрації,
Державний архів Вінницької області;
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських рад
міст обласного значення.
Листопад 2018 року.
4. Вжити заходів щодо належного упорядкування пам’ятників,
пам’ятних знаків, місць поховань, пов’язаних з подіями голодоморів в
Україні, інших злочинів, вчинених комуністичним тоталітарним режимом
проти Українського народу; провести благоустрій території та пам’ятного
знаку жертвам Голодомору в м. Вінниця.
Департамент житлово-комунального
господарства,енергетики та інфраструктури
облдержадміністрації,
виконком Вінницької міської ради,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських рад міст
обласного значення.
До 23 листопада 2018 року.
5. Розмістити стаціонарну виставку до 85-х роковин Голодомору 19321933років в Україні у холі адміністративного будинку №70 по вул. Соборній
у м. Вінниця.
Управління культури і мистецтв
облдержадміністрації.
24-25 листопада 2018 року.
6. Рекомендувати керівникам релігійних організацій провести
поминальні панахиди в храмах та біля пам’ятників, обелісків, на
меморіальних комплексах за жертвами комуністичного тоталітарного
режиму, полеглими та учасниками
антитерористичної операції та
богослужіння за мир в Україні.
Управління у справах національностей та
релігій облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських рад
міст обласного значення
23-25 листопада 2018 року.
7. Приспустити Державний Прапор України з траурною стрічкою на
приміщеннях адміністрацій та органів місцевого самоврядування на території
області, обмежити проведення розважальних заходів, внести відповідні
зміни до програм радіо та телебачення.

Райдержадміністрації,
виконкоми міських рад
міст обласного значення,
телерадіокомпанії Вінниччини.
24 листопада 2018 року.
8. Виготовити друковану продукцію, присвячену Дню пам’яті жертв
голодоморів та 85-х роковин Голодомору 1932-1933років в Україні.
Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації.
Листопад 2018 року.
9. Через засобі масової інформації інформувати громадськість області
про події, пов’язані з Днем пам’яті жертв голодоморів та 85-ми роковинами
голодомору1932-1933 років в Україні та сприяти реалізації ініціатив
громадськості, спрямованих на збереження та відновлення національної
пам’яті, єднання суспільства.
Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації.
Листопад 2018 року.
10. Забезпечити охорону громадського порядку та дотримання вимог
з безпеки дорожнього руху, медичного супроводу у місцях проведення
заходів нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів та 85-х роковин Голодомору
1932-1933років в Україні.
ГУНП у Вінницькій області,
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських рад
міст обласного значення.
23 листопад 2018 року.
__________________

