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ОБЛАСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ  
у зв’язку з 80-ми роковинами Великого терору – масових 

політичних репресій 1937-1938 років на 2017-2018 роки 

1. Забезпечити упорядкування та утримання в належному стані місць 
поховань, пам’ятників, пам’ятних знаків жертвам Великого терору  масових 
політичних репресій 1937-1938 років, інших злочинів, вчинених комуніс-
тичним тоталітарним режимом проти українського народу. 

Управління житлово-комунального госпо-
дарства, культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації, райдержад-
міністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад  

Протягом 2017-2018 років 
 
2. Забезпечити проведення в обласному, районних центрах, містах 

обласного значення, інших населених пунктах області меморіальних заходів за 
участю керівництва органів державної влади та місцевого самоврядування, 
представників громадських об’єднань і релігійних організацій, громадськості, 
засобів масової інформації. 

Управління культури, національностей, ре-
лігій та туризму, інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю, організацій-
ний відділ апарату облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських (міст обласного значення) рад  

Травень 2017-2018 років 
 
3. Рекомендувати представникам релігійних організацій області про-

вести молебні за загиблими внаслідок політичних репресій. 

Управління інформаційної діяльності та ко-
мунікацій з громадськістю облдержадміністра-
ції, райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських (міст обласного значення) рад  

Травень 2017-2018 років 
 
4. Провести у навчальних закладах, закладах культури тематичні, інфор-

маційні, навчально-виховні заходи, засідання за “круглим столом”, конфе-
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ренції, покази тематичних фільмів з метою поширення об’єктивної інформації 
про вчинені у ХХ столітті злочини комуністичного тоталітарного режиму на 
території України. 

Департамент освіти і науки, управління 
культури, національностей, релігій та ту-
ризму облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад  

Протягом 2017-2018 років 
 

5. Здійснити організацію нових та оновлення діючих тематичних 
виставок, експозицій у бібліотеках, музеях, архівах, навчальних закладах 
області з метою проведення просвітницької діяльності щодо передумов, 
перебігу та наслідків Великого терору  масових політичних репресій 1937-
1938 років. 

Державний архів області, Департамент 
освіти і науки, управління культури, на-
ціональностей, релігій та туризму обл-
держадміністрації, райдержадміністра-
ції, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад  

Протягом 2017-2018 років 
 
6. 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, вшануванні їх 
пам’яті, проведенні відповідної науково-дослідної та інформаційної діяльності. 

Департамент освіти і науки, управління 
культури, національностей, релігій та 
туризму, інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю облдержадмі-
ністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад  

Протягом 2017-2018 років 
 

7. Обмежити проведення розважально-концертних заходів, спортив-
них змагань, внесення відповідних змін до програм місцевого радіо та теле-
бачення. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських (міст обласного значення) рад, 
телерадіокомпанії Хмельниччини 

21 травня 2017-2018 років 
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8. Сприяти широкому анонсуванню та висвітленню у засобах масової 
інформації заходів у зв’язку з 80-ми роковинами Великого терору – масових 
політичних репресій 1937-1938 років, організації циклів тематичних теле- та 
радіопередач. 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержад-
міністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад  

Травень 2017-2018 років 
 

9. Забезпечити в місцях проведення масових заходів охорону гро-
мадського порядку, дотримання безпеки дорожнього руху та належне 
медичне супроводження. 

Головне управління Національної по-
ліції в області, відділ взаємодії з пра-
воохоронними органами та оборонної 
роботи апарату, Департамент охорони 
здоров’я облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети 
міських (міст обласного значення) рад  

Травень 2017-2018 років 

 
 
Заступник голови 
адміністрації               В.Олійник 


