ПРОЕКТ

Про заходи у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів
Відповідно до Закону України "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні",
на виконання Указу Президента України від 1 листопада 2016 року №480/2016
"Про заходи у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів", з метою гідного
вшанування пам’яті жертв геноциду Українського народу – Голодомору 1932-1933
років, голодоморів 1921-1922, 1946-1947 років в Україні, забезпечення належної
організації та проведення в районі заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів:
1. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення в районі
заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Заходи щодо вшанування в районі пам’яті жертв голодоморів,
що додаються.
3.Виконавчим комітетам міської та сільських рад, структурним підрозділам
райдержадміністрації забезпечити виконання Заходів щодо вшанування в районі
пам’яті жертв голодоморів, про що інформувати організаційний відділ апарату
райдержадміністрації до 1 грудня 2016 року.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Слабчука Ю.О.
Голова районної державної
адміністрації
Керівник апарату райдержадміністрації
Начальник організаційного відділу апарату
райдержадміністрації
Перший заступник голови райдержадміністрації
Завідувач юридичного сектору
апарату райдержадміністрації
Головний спеціаліст по аналізу та
електронній інформації загального відділу
апарату райдержадміністрації

Володимир ГАВРИЛЮК
О.Якименко
Л.Восковнюк
Ю.Слабчук
М.Трохименко
В.Клімченко

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від
№
СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та проведення в районі заходів
у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів
Гаврилюк
Володимир Олександрович

голова райдержадміністрації, співголова Оргкомітету

Поліщук
Василь Кіндратович

голова районної ради, співголова Оргкомітету (за згодою)

Слабчук
Юрій Олексійович

перший заступник голови райдержадміністрації, заступник
співголови Оргкомітету

Бабій
Василь Васильович

редактор районної газети ˝Прапор перемоги˝ (за згодою)

Виноградський
Ігор Людвигович

начальник управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації

Восковнюк
Лілія Вікторівна

начальник організаційного відділу апарату
райдержадміністрації

Волосенко
Ольга Василівна

завідувач архівного сектору райдержадміністрації

Грибовченко
Андрій Володимирович

начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації

Коваль
Ірина Миколаївна

завідувач сектору у
райдержадміністрації

Ференець
Сергій Анатолійович

начальник відділу освіти райдержадміністрації

Нетрибчук
Іван Петрович

начальник відділу містобудування, архітектури та житловокомунального господарства райдержадміністрації

Поліщук
Леонід Петрович

завідувач сектору цивільного захисту,
оборонної роботи та з питань взаємодії з правоохоронними
органами райдержадміністрації
Калинівський міський голова (за згодою)

Шамалюк
Анатолій Васильович
Щур
Микола Петрович

Керівник апарату
райдержадміністрації

справах

сім’ї,

молоді

начальник відділу з питань персоналу апарату
райдержадміністрації

Оксана ЯКИМЕНКО

та

спорту

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від
№
ЗАХОДИ
щодо вшанування в районі пам’яті жертв голодоморів
1. Проведення у місті та населених пунктах району до Дня пам’яті жертв голодоморів
жалобних заходів, мітингів-реквіємів, покладання тематичних композицій до пам'ятних
знаків, місць поховань жертв голодоморів, вшанування пам’яті померлих хвилиною
мовчання, запалення свічок, проведення інших скорботних заходів.
26 листопада 2016року

Організаційний відділ апарату райдержадміністрації;
відділи райдержадміністрації: освіти, культури і туризму,
виконкоми міської та сільських рад

2.Забезпечити:
2.1.Приспущення Державного Прапора України на будівлях органів державної влади,
місцевого самоврядування , державних підприємств, установ та організацій.
26 листопада 2016року

Організаційний відділ апарату райдержадміністрації;
виконкоми міської та сільських рад

2.2.Обмежити проведення розважальних заходів у всіх населених пунктах району.
26 листопада 2016року

Організаційний відділ апарату райдержадміністрації; відділ
культури і туризму райдержадміністрації: виконкоми
міської та сільських рад

3.Сприяти:
3.1.Здійсненню науково-пошукової та просвітницької діяльності громадськими
організаціями, окремими громадянами, шкільною молоддю щодо вшанування пам’яті
жертв голодоморів в Україні.
Постійно

Організаційний відділ апарату райдержадміністрації;
відділи райдержадміністрації: освіти; культури і туризму;
виконкоми міської та сільських рад

3.2.Проведенню наукових досліджень голодоморів в Україні, виявленню, опрацюванню і
систематизації архівних документів, забезпеченню їх оприлюднення.
Постійно

Архівний сектор райдержадміністрації, виконкоми
міської та сільських рад

3.3.Підвищенню рівня соціально-побутового і медичного обслуговування осіб, які
пережили голодомори.
Управління праці та соціального захисту населення
Постійно
райдержадміністрації, виконкоми міської та сільських рад
4.В закладах освіти та культури провести уроки пам’яті, уроки-реквієми, тематичні
читання, лекції, бесіди, показ фільмів, зустрічі з очевидцями голодоморів, дослідниками

та науковцями, присвячені темі голодоморів в Україні та вшанування пам’яті жертв
голодоморів в Україні.
листопад 2016 року

Відділи райдержадміністрації: освіти; культури і
туризму

5.В шкільних, районній і сільських бібліотеках організувати книжкові виставки,
фотовиставки, експозиції архівних матеріалів присвячені причинам та наслідкам
голодоморів в Україні.
листопад 2016 року

Відділи райдержадміністрації: освіти; культури і
туризму

6.Продовження роботи з виявлення та належного впорядкування місць поховань жертв
голодоморів, відповідних пам’ятників та пам’ятних знаків.
Постійно

Відділи райдержадміністрації: містобудування, архітектури
та житлово-комунального господарства, освіти, культури і
туризму, виконкоми міської та сільських рад

7.Запропонувати релігійним організаціям провести панахиди за жертвами голодоморів в
Україні.
26 листопада 2016року

Організаційний відділ апарату райдержадміністрації;
виконкоми міської та сільських рад

8.Забезпечити широке висвітлення в ЗМІ заходів з вшанування в районі пам’яті жертв
голодоморів.
листопад 2016 року

Організаційний відділ апарату райдержадміністрації,
редакція районної газети «Прапор перемоги» (за згодою)

_________________________________________

