
 

 

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

07.11.2014                                    Хмельницький                               № 43/2014-р 
 

 

Про заходи з усунення 

наслідків панування тота-

літарної ідеології колиш-

нього СРСР на території 

області 

 

 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністра-

ції”, Закону України “Про Голодомор 1932-1933 років в Україні”, Указу Пре-

зидента України від 12.06.2009 № 432/2009 “Про додаткові заходи щодо вшану-

вання пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні”, з метою усунення 

наслідків панування тоталітарної ідеології колишнього СРСР в області: 

1. Затвердити План заходів з усунення наслідків панування тоталітарної 

ідеології колишнього СРСР на території області (додається). 

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністра-

ціям, рекомендувати виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) 

рад, іншим виконавцям забезпечити виконання зазначених заходів, про що 

інформувати управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації щоквартально, до 30 числа останнього місяця кварталу. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови – керівника апарату облдержадміністрації Л.Стебло. 
 

 

Перший заступник  

голови адміністрації        О.Симчишин 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації  

07.11.2014 № 432/2014-р 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з усунення наслідків панування тоталітарної ідеології колишнього  

СРСР на території області 

 

1. Забезпечити проведення просвітницької кампанії з висвітлення наслід-

ків панування ідеології тоталітарного режиму колишнього СРСР в Україні 

(показ серіалів, випуск передач історичної тематики, висвітлення у ЗМІ 

просвітницьких статей про геноцидний характер голодомору 1932-1933 років в 

Україні). 

Департамент освіти і науки, управління куль-

тури, національностей та релігій, молоді та спорту, 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації, райдержадмі-

ністрації, виконавчі комітети міських (міст облас-

ного значення) рад 

Упродовж 2015 року 

 

2. Провести презентацію V тому науково-документальної серії книг 

“Реабілітовані історією. Хмельницька область”. 

Управління інформаційної діяльності та комуні-

кацій з громадськістю облдержадміністрації 

I квартал 2015 року 

3. Провести виховні години у загальноосвітніх навчальних закладах, 

тематичні екскурсії у музейних закладах області з роз’яснення наслідків 

злочинної сутності тоталітарного режиму часів СРСР.  

Департамент освіти і науки, управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністра-

ції, райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських (міст обласного значення) рад 

Упродовж 2015 року 

4. Підготувати методичні рекомендації для учителів загальноосвітніх 

навчальних закладів щодо проведення виховних заходів з питань подолання 

наслідків панування ідеології колишнього СРСР. 

Департамент освіти і науки облдержадміністра-

ції, райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських (міст обласного значення) рад 

Упродовж 2015 року 
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5. Вжити в установленому порядку заходів щодо демонтажу пам’ятни-

ків, барельєфів Володимиру Ульянову (Леніну) та зображень символіки 

колишнього СРСР, які розміщені на фасадах приміщень установ та організацій 

області державної та комунальної форм власності. 

Управління житлово-комунального господарства, 

регіонального розвитку та будівництва облдержадмі-

ністрації, райдержадміністрації, виконавчі комі-

тети міських (міст обласного значення) рад 

Упродовж 2015 року 

 

6. Вивчити питання щодо наявності назв топонімічних об’єктів та 

похідних від них назв, що присвячені керівникам та діячам тоталітарного 

режиму СРСР. У разі виявлення таких, вжити заходів з їх перейменування.  

Управління житлово-комунального господарства, 

регіонального розвитку та будівництва облдержадмі-

ністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських (міст обласного значення) рад 

Упродовж 2015 року 

 

7. Провести презентацію VI тому серіалу “Реабілітовані історією. Хмель-

ницька область”. 
Управління інформаційної діяльності та комуні-

кацій з громадськістю облдержадміністрації 

II півріччя 2015 року 

8. Провести “круглий стіл” за участю представників громадськості, провід-

них науковців вищих навчальних закладів з питань подолання наслідків пану-

вання ідеології тоталітарного режиму колишнього СРСР в Україні. 

Управління інформаційної діяльності та комуні-

кацій з громадськістю облдержадміністрації 

II півріччя 2015 року 

 

 

Заступник голови – керівник  

апарату адміністрації                Л.Стебло 
 

 


