
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

15 листопада 2018 року  Старокостянтинів   № 374/2018-р 

 

Про проведення міських 

заходів у зв’язку з 

відзначенням Дня пам’яті 

жертв голодоморів 
 

 

З метою вшанування та увічнення пам’яті жертв Голодомору                            

1932-1933 років, на виконання Указу Президента України від 26 

листопада 1998 року № 1310/98 «Про встановлення Дня пам’яті жертв 

голодоморів», Указу Президента України від 17 листопада 2016 року № 

523/2016 «Про заходи у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-

1933 років в Україні - геноциду Українського народу», керуючись ст. 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити міські заходи у зв’язку з відзначенням Дня пам’яті 

жертв голодоморів (додаються). 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради та 

іншим виконавцям забезпечити підготовку та проведення зазначених 

заходів. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 

  

 

 

 Міський голова    підпис             М. Мельничук 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

15 листопада 2018 року № 374/2018-р 

 

 

 

Міські заходи 

у зв’язку з відзначенням Дня пам’яті жертв голодоморів 

 

1. Забезпечити належний благоустрій території Пантеону жертв 

голодомору у місті. 

Комунальне ремонтно-будівне шляхове 

підприємство; 

     до 24 листопада 2018 року. 

 

2. Організувати у бібліотеках, інших закладах культури виставки 

творів мистецтва, фотографій та архівних документів, мемуарної, 

історичної літератури та інших тематичних матеріалів, що відображають 

події Голодомору 1932-1933 років – геноциду Українського народу. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради; 

19-23 листопада 2018 року. 

 

3. Ініціювати перед керівниками релігійних організацій міста 

проведення в День пам’яті жертв голодоморів у храмах панахид за 

загиблими від Голодомору 1932-1933 років. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради; 

до 24 листопада 2018 року. 

 

4. У шкільних музеях здійснити оновлення тематичних експозицій, 

присвячених трагічним подіям Голодомору 1932-1933 років – геноциду 

Українського народу. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

19-23 листопада 2018 року.  

 

5. Провести у загальноосвітніх закладах міста, у міських бібліотеках 

уроки пам’яті, години спілкування, інші навчально-виховні заходи, 

присвячені трагічним подіям Голодомору 1932-1933 років «Страшна 

правда про голодомор», «Схиліться ! Свічку запаліть, хто у молитві, хто у 

серці».   
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Продовження додатка 

 

Управління освіти, відділ культури, 

туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської 

ради; 

19-23 листопада 2018 року. 

   

6. Організувати у місті проведення скорботної ходи, меморіального 

заходу, покладання траурних квітів, встановлення лампад і свічок до 

Пантеону жертвам голодомору та проведення панахиди за участю 

керівників виконавчого комітету міської ради, релігійних конфесій, 

громадськості. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, організаційно – 

контрольний відділ, відділ з питань 

внутрішньої політики, управління освіти 

виконавчого комітету міської ради; 

                                                      24 листопада 2018 року о 15 год. 20 хв. 

 

7. Забезпечити  належне анонсування і широке висвітлення у 

місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради 

скорботних заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів, 

організувати відповідні тематичні публікації у пресі і передачі у 

радіоефірі. 

Відділ з питань внутрішньої політики, 

відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради, міське 

радіомовлення; 

21-26 листопада 2018 року. 

 

8. Забезпечити на місці проведення меморіального заходу охорону 

громадського порядку та дотримання вимог безпеки дорожнього руху. 

Рекомендувати Старокостянтинівському              

відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Хмельницькій 

області; 

24 листопада 2018 року. 

  

 

 

Керуючий справами     підпис          В.Янзюк 


