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Про відзначення на Вінниччині  

Дня  пам’яті жертв політичних репресій  

 

Відповідно до Указу Президента України від  23 березня 2017 року       

№ 75/2017 «Про заходи у зв'язку з 80-ми роковинами Великого терору – 

масових політичних репресій 1937-1938 років», 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 масових політичних репресій 1937-1938 років: 

 

1. Затвердити план заходів з відзначення на Вінниччині Дня пам’яті 

жертв політичних репресій (далі – Заходи), що додається. 

 

2.  Нагородити Почесною грамотою облдержадміністрації та 

обласної Ради представників обласного товариства  політичних в’язнів, 

репресованих та їх дітей, обласного відділення Всеукраїнського 

об’єднання ветеранів - учасників національно-визвольних змагань, які 

зазнали репресій та активістів зі збору матеріалів до книги «Реабілітовані 

історією. Вінницька область» 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 22 травня 2018 року для подальшого 

узагальнення та інформування облдержадміністрації до  25 травня 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       квітня 2018 року № 

 
 

П Л А Н   З А Х О Д І В 

з відзначення на Вінниччині Дня пам’яті жертв політичних репресій  

 

1. Провести:  

1) Зустріч керівництва області та міста з активістами обласного 

товариства колишніх політичних в’язнів, репресованих та їх дітей. 

 

Департамент інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю,  

управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації, 

виконком Вінницької міської ради. 
 

18 травня 2018 року. 
 

2)  Тематичні вечори, конференції, зустрічі учнівської та 

студентської молоді  з колишніми політв’язнями у навчальних закладах 

області.                                                                                        

                                                                                       

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації,  

райдержадміністрації,  

виконавчі комітети міських рад  

міст обласного значення. 
 

Травень 2018 року. 
 

2. Забезпечити: 

  1) Проведення «круглого столу» на тему: «80-ті роковини 

Великого терору – історичні уроки». 

Департаменти облдержадміністрації: 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю, освіти і 

науки, управління культури і туризму 

облдержадміністрації,  

обласна редакційна колегія книги 

«Реабілітовані історією. Вінницька 

область», Вінницьке обласне товариство 

колишніх політичних 

в’язнів,репресованих та їх дітей  (за 

згодою) 

 

Травень 2018року. 



 

2) Висвітлення у місцевих засобах масової інформації заходів щодо 

відзначення Дня пам’яті жертв політичних репресій.   
 

Департамент інформаційної діяльності  

та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації,  

райдержадміністрації,  

виконавчі комітети міських рад  

міст обласного значення.  
 

Травень 2018року. 
 

3) Проведення меморіальних заходів, покладань вінків і квітів до 

пам’ятних місць та поховань жертв політичних репресій. 

 

Департамент інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації,  

райдержадміністрації,  

виконавчі комітети міських рад міст 

обласного значення. 
 

18-20 травня 2018року. 

 

         3.   Доповнити експозиції історичних та краєзнавчих музеїв області 

новими документами, матеріалами з історії політичних репресій XX 

століття. 

 

Управління культури і мистецтв   

                                                     облдержадміністрації,  

 райдержадміністрації,  

виконавчі комітети міських рад  

міст обласного значення. 
 

Травень 2018року. 
 

4. Вжити додаткових заходів щодо упорядкування пам’ятників, 

пам’ятних знаків, пов’язаних з подіями політичних репресій XX століття.  

 

Департамент житлово-комунального 

господарства,енергетики та 

інфраструктури облдержадміністрації,  

виконком Вінницької міської ради, 

райдержадміністрації,  

виконавчі комітети міських рад міст 

обласного значення. 
 



Травень 2018 року. 
 

5. Розмістити стаціонарну виставку до 80-х роковин Великого 
терору – масових політичних репресій 1937-1938 років у холлі 
облдержадміністрації. 

 
                                                    Управління культури і мистецтв     
                                                     облдержадміністрації. 

 
                                                     Травень 2018 року. 

 
6. Рекомендувати керівникам релігійних організацій провести 

поминальні панахиди в храмах та біля пам’ятників, обелісків, на 
меморіальних комплексах за жертвами колишнього тоталітарного 
режиму, полеглих та учасників антитерористичної операції та 
богослужіння за мир в Україні. 
 

           Управління у справах національностей  
           та релігій облдержадміністрації,  
                                                     райдержадміністрації,  
                                                     виконкоми міських рад  
                                                     міст обласного значення 

 
                                                     18-20 травня  2018 року 

 
7. Приспустити Державний Прапор України 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.  
                                                        
                                                      20 травня 2018 року. 
 

8. Вжити заходів щодо соціального захисту реабілітованих 

громадян, які зазнали політичних репресій. 
  

Департамент соціальної та молодіжної  

політики облдержадміністрації, 

райдержадміністрації,  

виконавчі комітети міських рад  

міст обласного значення. 
 

Протягом 2018 року.   
 

9. Сприяти  громадським  об’єднанням,  благодійним фондам, 

окремим громадянам у проведенні пошукових робіт, встановленні місць 

поховань жертв політичних репресій 1937-1938 років, інших злочинів, 

вчинених комуністичним тоталітарним режимом на території України, 



вшанування їх пам’яті, проведенні відповідної науково-дослідної та 

інформаційної діяльності. 
 

Департаменти облдержадміністрації: 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю, освіти і 

науки,  

управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації,  

райдержадміністрації,  

виконавчі комітети міських рад  

міст обласного значення. 

 

   Протягом 2018 року. 

 

                                                 __________________ 


