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Про засоди у зв'язку з 85-ми роковинами
Голодомору 1932-1933 poKiB в YKpaIHi геноциду Украihського народу

На виконання Указу Президента УкраiЪи вiд 26 лuстопада 2016 року

52з <Про заходи у зв'язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-|933 poKiB в
Украiнi - геноциду УкраiЪського наро.цу> та cTaTTi 3 пункry 1 плану органiзацii
виконання Указу Президента Украiни вiд 26 лпстопада 2016 року Nэ 52З,
схв€LпеIIого на засiданнi Кабiнету MiHicTpiB УкраТни 30 листопада 20|6 року
(протокол М 54), розпорядження голови Кiровоградськоi обласноi державноi
адмiнiсlрацiТ вiд 28 грулня 20tб року М 575-р ,<Про заходи у зв'язку з 85-ми
роковинами Голодомору |932-|933 poKiB в YKpalhi - геноциду УкраiЪського
J',lb

народу)>:

районнi заходи з пiдготовки та проведення в районi заходiво
приурочених до 85-их роковин Голодомору |932-1933 poKiB в YrcpaiHi
геноциду Украiнського народу (додаються).
1. Затвердити

2.

Структурним пiдроздiлам районноi державноi адмiнiстрацii
забезпечити проведення заходiв на н€шежноN{у piBHi та iнформувати сектор
iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй з громадськiстю апарату

райдержадмiнiстрацii щоквартаIrу
27 листопада 201-7 року.

20

березня,

15 червнrI, 15

верес}ш,

3. Сектору iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй з громадськiстю

апарату райдержадмiнiстрацii надавати узаг€rпьнену iнформацiю про виконання
даного розпорядженшI управ.гliнню комунiкацiй з цромадськiстlо обласноi
державноТ адмiнiстрацii щоквартагry до 23 березня, 20 червня, 2I Bepecн t,
27 листопада 2017 року.
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4. Контроль за

викончшшuIм даного розпорядження покJIасти на
заступника голови районноi державноТ адмiнiстрачii вiдповiдно до розподiлry
функцiонrrльних повноважень.

IIерший зосryпшпк головп
районпоi дерlrсавноi адмiшiстрацii

С,НЕстЕров
И

ЗАТВЕРДКЕНО
РозпорядженнrI голови
ВiльшанськоТ районноi
державноТ адмiнiстрацii
17 березня 20|7 Nэ 54-р

рдйонниЙ плАн зАходIв

з пiдготовки та проведення заходiв, прIцфочених до 85-х роковин
Голодомору 1932-1933 poKiB в YKpaiHi - геноцилу УкраiЪського народу

1. Органiзувати проведеннrI жаrrобних заходiв, а саме: покпаданнrI
траурних BiHKiB i композицiй iз житнiх та пшениtIних колоскiв до пам'ятних

знакiв, мiсць поховань жертв голодоморiв за )частю представникiв органЪ
державноi вJIади, органiв мiсцевого с€lмоврядуваннrtr, цромадськостi,
духовенства, приурочених до 85-х роковин Голодомору |932-1933 poKiB в
YKpaiHi - геноциду УкраiЪського народу.
Вiддiл культури, туризму та культурноi спадщини,
вiддiл освiти райдержадмiнiстрацii, сектор
мобiлiзацiйноi роботи, сектор iнформацiйноТ
дiяльночгi та комунiкацiй з Iромадськiсто апарату
райлержалмiнiстрацii, релiгiйнi органiзацii (за
згодою)
25 листопада2017 року

2.

Присгryстити .Щержавний Прапор УкраiЪи

на будинках

органiв
державноi влади та органiв мiсцевого сiлмоврядування, державних пiдприсмств,
ycTilнoв i органiзацiй, обмежити проведеЕrul розважаJIънIrх заходiв.
CTpyKrypHi пiдроздiли райдержадмiнiограцii,
терlтгорiальнi органи MiHicTepcTB та вiдомств
УкраiЪи в районi, органи мiсцевого
самоврядування
25 листопада20|7 року

3. Забезпечити нЕLлежне впорядкуванIuI та благоустрiй мiсць поховань,
пам'ятникiв та пам'ятних знакiв та мiсць похованъ жертв Голодомору 19321933 poKiB в Украiнi.

Секгор регiонального розвшц, мiстобудryваннrl,

архiтекryри

та
житдово- комунzrльнOго
господарства райдержадмiнiстрацii
KBiTeHb 2017 року - до 24 листопада201-7 року

4. Органiзувати тематичнi виставки, презентацii документiв, ik копiй,
фото- i вiдеоматерiалiв, друкованоi продукцii, оновJIення в музейних закJIад.ж
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дiючих тематЕсIrIих експозицiй, приурочених до 85-х роковин Голодомору
1932-|933 poKiB в YKpaiHi - геноциду УкраiЪського народу.
Вiддiл цультури, туризму та культурноi опадщини
райдержадмiнiстраuii
Що 24 листоtIада 20|7 року

5. Органiзувати проведення у навчЕlJIьних закJIадах, закJIадах культури
райошу iнформацiйних, навчаJIьно-вю(овних, культурЕо-мистецьких, iнших
заходiв у зв'язку з 85-ми роковинами Голодомору |932-1933 poKiB,

спрямованих на донесення iпформацiT про вчиненi комунiстlачним тоталiтарним
режимом Голодомор 1932-1933 poKiB в УкраiЪi - геноцил УкраТнськогt} народу,
голодомори 1921-1922 poKiB, |946-|947 poKiB в УкраiЪi, вшанування пам'ятi ik
жертв, а також сприяння вивченню icTopii Украiни вiдповiдного перiоду.
Вiддiл освiти райдержадмiнiстрацii, вИдiл
культури, туризму та культурноI спадщини
райдержадмiнiстрашii
До24 листопада 2017 року

6. Забезпечити висвiтлення у засобu< масовоi iнформацii проведення

заходiв, приурочених до 85-х роковин Голодомору 19З2-|933 poKiB в УкраiЪi геноциду Украthського народу.
Секгор iнформачiйноi дiяльностi та комунiкафй з
цромадськiстю апарату райдержадмiнiстрацiТ
Що 27 листопада 2Ol7 porry

Звернутися до релiгiйних органiзацiй з пропозицiею провести
25 лпстопада 20|7 року панахиди за жертвами голодоморiв 192|-|922, 19321933, |94G|947 poKiB в YKpaiHi.

7.

Секгор iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй
цромадськiсто апараry райлержадмiнiстрацii

Що 24 листопада 2017 polqy

з

