
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
01.02.2017 № 28/2017-р 

 

ОБЛАСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ 
у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років – 

геноциду Українського народу  
на період 2017-2018 років 

 

1. Забезпечити проведення в обласному, районних центрах, містах облас-
ного значення, інших населених пунктах області жалобних заходів за участю 
керівництва і представників місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, представників громадських об’єднань і релігійних 
організацій, діячів науки та культури, громадськості. 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму, інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю, організаційний відділ 
апарату облдержадміністрації, райдержадміні-
страції, виконавчі комітети міських (міст об-
ласного значення) рад 

Протягом 2017-2018 років 

2. Сприяти громадським об’єднанням, благодійним фондам, громадянам 
у проведенні пошукових робіт, встановленні місць поховань жертв голодо-
морів 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 років, ушануванні їх пам’яті, проведен-
ні науково-дослідної та інформаційної діяльності. Підтримувати реалізацію 
ініціатив громадськості, спрямованих на збереження та відновлення національ-
ної пам’яті, єднання суспільства. 

Департамент освіти і науки, управління куль-
тури, національностей, релігій та туризму, мо-
лоді та спорту, інформаційної діяльності та ко-
мунікацій з громадськістю облдержадміністра-
ції, райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських (міст обласного значення) рад 

Постійно 

3. Організувати: 
3.1. Тематичні наукові, науково-практичні конференції, засідання “круг-

лого столу”, присвячені 85-м роковинам Голодомору 1932-1933 років. 
Департамент освіти і науки, управління куль-
тури, національностей, релігій та туризму обл-
держадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад 

Протягом 2017-2018 років 
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3.2. У навчальних закладах та закладах культури інформаційні, навчально-
виховні, культурно-мистецькі заходи у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 
1932-1933 років, спрямовані на донесення інформації про голодомори 1921-1922, 
1932-1933, 1946-1947 років в Україні, вшанування пам’яті їх жертв, а також 
сприяння вивченню історії України, виховання у громадян, насамперед учнівської 
та студентської молоді, патріотизму. 

Департамент освіти і науки, управління куль-
тури, національностей, релігій та туризму, мо-
лоді та спорту облдержадміністрації, Держав-
ний архів області, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад 

Протягом 2017-2018 років 

3.3. Серед учнів, студентів та молодих вчених конкурсів на створення 
кращого твору літератури, твору образотворчого мистецтва, музичного твору 
на вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу. 

Департамент освіти і науки, управління куль-
тури, національностей, релігій та туризму обл-
держадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад 

Протягом 2017-2018 років 

3.4. Проведення нових та оновлення діючих тематичних виставок 
архівних документів, фотоматеріалів, творів мистецтва та літератури, 
експозицій у бібліотеках, музеях, архівах, навчальних закладах області з 
метою проведення просвітницької діяльності. 

Державний архів області, Департамент освіти та 
науки, управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад 

Протягом 2017-2018 років 

4. Сприяти публікації наукових праць, збірок документів і матеріалів, 
енциклопедичних, довідкових, науково-популярних та інших видань, пов’яза-
них з темою геноциду українського народу. 

Державний архів області, управління культури, 
національностей, релігій та туризму облдерж-
адміністрації 

Протягом 2017-2018 років 

5. Сприяти проведенню пошукових робіт з метою встановлення осіб, які 
у 1932-1933 роках рятували людей від голоду. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад, Державний 
архів області, управління культури, національ-
ностей, релігій та туризму облдержадміністрації 

Постійно 
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6. Забезпечити упорядження та утримання в належному стані пам’ятни-
ків, пам’ятних знаків жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні. 

Управління житлово-комунального господар-
ства, культури, національностей, релігій та ту-
ризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад 

Постійно 

7. Сприяти широкому анонсуванню та висвітленню у засобах масової 
інформації заходів з відзначення 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в 
області, організації циклів тематичних теле- та радіопередач, що висвітлюють 
цю трагічну тему. 

Управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад 

Протягом 2017-2018 років 

8. Забезпечити в місцях проведення масових заходів охорону громад-
ського порядку, дотримання безпеки дорожнього руху та належне медичне 
супроводження. 

Головне управління Національної поліції в об-
ласті, Департамент охорони здоров’я облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських (міст обласного значення) рад 

Протягом 2017-2018 років 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


