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Начальникам управлJн.ь та 
:.:вiддiлiв райдержадмiнlстрацl1

MicbKoMy, селищному,
сiльським головам

Про вшану.ванчI пам'ятi жертв
голодоморlв в ykpalнl

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про Голодомор" 1932-|9зЗ poKiB в

YKpaiHi>, на виконання УказУ Президента Украiни вiд 29.I0.20t4 Jф 830120114

uпро заходи у зв'язку з Щнем пам'ятi жертв голодоморiв>, розпорядження
гоIlовИ ЗапорiзьКоi облдеРжадмiнiСтрацii вiд 07.11.2014 JVg 575 <Про заходи до

дня пам'ятi жертв голодоморiв в Украiнi> надсилаемо до виконання план

районних заходiв iз вшанування цiеi скорботнот дати,
Про проведену роботу просимо iнформувати сектор з питань внутрiшньоi'

полiтики та зв'язкiв з громадськiстю апарату райдержадмiнiстрацii до

|0.I2.20l4 року.

!,одаток: на 3 арк. в 1 прим.

В.о. голови районноТ
державноi адмiнiстрацiТ о.М.Степаненко

Остроlх 4 |0 64



ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. голови районноi
дер,@вноТ адмiнiстрашii
/СЬ/ О.М.Степаненко

Щ20|4р,

плАн

районнихзахоДiвдоЩняпам'ятiЖерТВгоЛоДоМорiввУкраiнi

1.ПриспУсТиТИДержавнiпрапориУкраIниНапiдприсмсТВах,
установах та органiзацiях ycix фор* власностi, обмежити проведення

розважаЛъних, спортивних, кулЬтурно-масових заходiв 22 лtистопада 20114

року.

сектор з питань внутрiшrнъоi полiтики та зв'язкiв

.роruо."кiстю апарату райдержадмiнiстраuiТ,
мiсъкселищсiльвиконкоми

22.|1.20t4

2. Органiзувати 22 листопада 2014 року о 15,50 проведення у

м.ВiльнЯнсьК бiля паМ'ятногО знакУ жертваМ Голодомору 1932-1 9ЗЗ poKiB

мiтингу-реквiсм, а також покладання траурних BiHKiB, композицiй та KBiTiB до

ПаМ,яТнИхзнакiв,мiсцьПохоВанЬжерТВГолоДоморiв,вшанY-Вання_:1YЗ'
загиблих хвилиною мовчання, проведення акцii <<Запали свiчку>>, вечорlв-

peKBicM та iнших скорботних заходiв,

22.1|.20]14 райдерх<адмiнiстрацiя, мiськселищсiльвиконкоми

3. оголОситИ 22 листОпада 2о14 рокУ о 16,00 хвилинУ Мовчання дJIя

вшануваНня пам'Ятi жертВ.."оч"оУ УкраiнЪ"к:гО народу, зупинивши на цей

часроботУВорГаНахДержаВноiвлаДитамiсцеВоГосаМоВряДУВання'на
пiдприсмствах, установах. та органiзацiях (kpiM пiдприсмств, де це не

допускаеться за технологraо ""робництва), 
Рух транспорту з подаванням

вiдповiдних звукових сигналlв,

22.t|.20I4 сектор з питань внутрiшньоi полiтики та зв'язкiв

.роruд.uкiстю апарату райдержадмiнiстраuii

4. Забезпечити проведення у навчаJIьних закладах урокiв-пам'ятi,

тематичних бесiд, iнформачiйних годин, демонстрацiю фiльмiв, вiдео_, 0::?:

та iнших матерiалiв про голодомори в YKpaTHi, екскурсiй до пам'ятних знакlв

та мiсць поховань жертв .onoooropiB, вiдъiдування вiдповiдних експозицiй У

музеях.

Вiддiл освiти, молодi та спорту

райдержадмiнiстрацii
Листопад 201'4 року
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5. Органiзувати у музеях, бiблiотеках, клубних та архiвних закладах

району експозицii, виставки документiв, книжковi викладки, якi
вiдображають трагiчнi подiт в життi Украiъського народу, пов'язанi з

голодоморами.

Листопад - грудень Вiддiл культури i туризму райдержадмiнiстрацiТ,
2014 року архiвний вiддiл райдержадмiнiстрацiТ

6. Органiзувати спiльно з представниками громадсъкостi та учнiвською
молоддЮ збiр та запиС свiдченЬ очевидцiв прО трагiчнi подii голодоморiв в

YKpaTHi.

листопад - грудень Сектор з питань внутрiшньоi полiтики та зв'язкiв
2014 року громадськiстю апарату райдержедмiнiстрацiТ,

вiддiл освiти, молодi та спорту

райдержадмiнiстрацii, вiддiл культури i туризму

райдержадмiнiстрацiТ, мiськселищсiльвиконкоми

7. Слрияти представникаМ громадськостi у вшануваннi пам'ятi жертв

голодоморiв в УкраiЪi, вжити додаткових заходiв з виявлення та дослiдженнrl

фактiв голодоморiв в УкраiЪi, опору Украiнського народу у полiтицi
тоталiтарного режиму з органiзацiТ геноциду.

листопад - грудень Сектор з питань внутрiшньоi полiтики та зв'язкiв
2014 року громадськiстю апарату райдержадмiнiстрацii,

мiськселищсiльвиконкоми

в. Забезпечити приведення до належного естетичного та санiтарного

стану пам'ятних знакiв жертв голодоморiв,в YKpaTHi.

До 2|.|I.20|4 Виконавчi комiтети Вiльнянськоi MicbKoi,

МатвiiвськоТ, НовогупалiвськоТ сiльських рад

9. Запропонувати релiгiйним органiзацiям району провести панахиДИ За

жертвами голодоморiв 192I-I922, |9З2-|9ЗЗ, |946-1947 poKiB в YKpaTHi.

22.||.2014 Вiддiл культури i туризму райдержадмiнiстрацii

10. Вжити додаткових заходiв щодо посилення соцiального захисту та

полiпшення,медичного обслуговування осiб, якi пережили голодомори в

Украiнi

листопад - грудень Управлiння соцiалъного захисту населення

2О14 року райдержадмiнiстрацiТ
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1 1. Сприяти широкому висвiтленню у засобах масовоТ iнформацiТ

району пiдготовки та проведення заходiв у зв'язку iз Щнем пам'ятi жертв
голодоморiв в Украiнi та акцii <Запали свiчку>>, забезпечити розмiщення
тематичних iнформацiйних банерiв на офiцiйному WЕВ-сайтi Вiльнянськоi

райдержадмiнiстрацii та iT структурних пiдроздiлiв, органiв мiсцевого
самоврядування.

Листопад - грудень Сектор з питань внутрiшньоТ полiтики та зв'язкiв
20t4 року громадськiстю апарату райдержадмiнiстрацiТ,

мiськселищсiльвиконкоми, редакцiя районноТ
газети <Щнiпровськi вогнi>

Керiвник апарату

райдержадмiнiстрацii С.В.Бiлоконь

r /л
/у ( ot ttlclx


