
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_20  грудня  2021___року                 Старокостянтинів                       № ____454/2021-р_____ 

 

 

Про заходи у зв’язку з 90-ми роковинами 

Голодомору 1932 – 1933 років в Україні – 

геноциду Українського народу 

 

 

З метою належної організації та проведення заходів у 

Старокостянтинівській міській територіальній громаді у зв’язку з 90-ми 

роковинами Голодомору 1932 – 1933 років – геноциду Українського народу, на 

виконання Указу Президента України від 26 листопада 2021 року № 598/2021 

«Про заходи у зв’язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в 

Україні – геноциду Українського народу», керуючись статтею 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів у 

зв’язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду 

Українського народу у складі згідно з додатком 1. 

 

2. Затвердити план заходів на 2022 – 2023 роки у зв’язку з 90-ми 

роковинами Голодомору 1932 – 1933 років в Україні (додається). 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження міського голови  

20 грудня 2021 року № 454/2021-р 

  

 

План заходів 

на 2022 – 2023 роки у зв’язку з 90-ми роковинами Голодомору 

1932 – 1933 років в Україні – геноциду Українського народу 

  

1. Упорядкування в населених пунктах Старокостянтинівської міської 

територіальної громади пам’ятних знаків жертвам голодоморів.   

 Комунальне підприємство «Ремонтно-

будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради, 

старости старостинських округів; 

протягом 2022 - 2023 років. 

 

2. Організація та проведення в закладах культури Старокостянтинівської 

міської територіальної громади виставок-реквіємів, годин та уроків пам’яті, 

літературних та історичних годин, годин правди, куточків та хронометрів 

пам’яті на теми: «Чорна сповідь України», «Скорботна свічка пам’яті святої», 

«Голодомор в Україні: скорботний біль і пам’ятка живим», «Геноцид 

українського народу – жива рана кожного», «Страшна рана про голодомор», 

«Свічка і молитва – окраєць душ…», «Невиплакані сльози України», «Злочин, 

якому немає прощення», «Свіча пам’яті та надії», «Літа ідуть, усе минає, та 

пам’яті кінця немає», «Чорно-білі плями історії», «Голодомор – трагедія – 

геноцид» та інших тематичних заходів, що відображають події голодоморів – 

геноциду Українського народу.  

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

протягом 2022 - 2023 років. 

 

3. Організація музейними закладами Старокостянтинівської міської 

територіальної громади пошукової роботи з метою подальшого дослідження 

теми голодоморів першої половини XX століття, встановлення осіб, які 

рятували людей від голоду. 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

протягом 2022 - 2023 років. 

 

4. Організація та проведення в закладах загальної середньої освіти 

Старокостянтинівської міської територіальної громади: інформаційних бесід, 

історичних повідомлень, годин історичної пам’яті, годин спілкування, круглих 

столів, флешмобів на теми: «Ми низько голови схиляємо», «Твій біль, 

Україно», «Голодний 1933 рік», «Моторошні дні 1933 року», «Голодомор  
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в Україні: говоримо сьогодні, пам’ятаємо завжди», «І запалали свічки пам’яті та 

скорботи», «Україна пам’ятає», «Ті тридцяті… Чорні. Трагічні. Голодні».   

 Управління освіти виконавчого       

комітету міської ради;  

протягом 2022 -  2023 років. 

 

5. Організація участі учнів закладів освіти Старокостянтинівської міської 

територіальної громади у всеукраїнському конкурсі науково-дослідних і 

пошукових робіт, присвяченому 90-им роковинам Голодомору 1932 -1933 років 

в Україні.   

 Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

протягом 2022 - 2023 років. 

 

6. Проведення конкурсів на створення кращого твору літератури, твору 

образотворчого мистецтва, присвячених пам’яті жертв голодоморів. 

 Управління освіти, управління культурної 

політики і ресурсів виконавчого комітету 

міської ради; 

протягом 2022 -2023 років. 

 

7. Проведення інформаційної кампанії з поширення об’єктивної інформації 

про події, пов’язані з Голодомором 1932 – 1933 років в Україні, голодоморами 

1921 – 1922, 1946 – 1947 років в Україні, а також висвітлення діяльності осіб, 

які здійснили вагомий внесок у дослідження теми Голодомору 1932 – 1933 

років в Україні та донесення до світової спільноти правди про ці трагічні події: 

Джеймса Мейса, Гаррета Джонса, Малкольма Маггеріджа. 

 Управління культурної політики і ресурсів, 

відділ внутрішньої політики, відділ молоді 

та спорту виконавчого комітету міської 

ради; 

протягом 2022 – 2023 років. 

 

8. Ініціювання перед керівниками релігійних конфесій 

Старокостянтинівської міської територіальної громади проведення в храмах 

панахид за померлими від голодоморів.  

 Управління культурної політики і  ресурсів 

виконавчого комітету міської  ради; 

протягом 2022 – 2023 років. 

 

9. Проведення у День пам’яті жертв голодоморів меморіальних заходів за 

участю представників органів місцевого самоврядування, духовенства, 

громадськості, організація покладання квітів, встановлення лампадок та свічок 
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до пам’ятних знаків жертвам голодоморів, які розташовані на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади. 

 Управління культурної політики і      

ресурсів, управління освіти, організаційно - 

контрольний відділ виконавчого комітету 

міської ради, старости старостинських 

округів; 

протягом 2022 – 2023 років. 

 

10. Проведення засідання поетичного клубу «Живе поезія в                        

мені», присвяченого жертвам голодоморів «Криваві жнива у творах наших 

земляків». 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

листопад 2022 року. 

 

11. Організація та проведення краєзнавчої конференції «Голод                      

1932 – 1933 років на Поділлі й Волині». 

 Управління освіти, управління культурної   

політики і ресурсів виконавчого комітету 

міської ради; 

листопад 2022 року. 

 

12. Проведення круглого столу «Голод у нашому краї в спогадах 

очевидців». 

 Управління освіти, управління культурної 

політики і ресурсів виконавчого комітету 

міської ради; 

листопад 2023 року. 

 

13. Проведення наукових читань «Замучені голодом». 

 Управління освіти, управління культурної 

політики і ресурсів виконавчого комітету 

міської ради; 

протягом 2022 -2023 років. 

 

14. Забезпечення широкого висвітлення в засобах масової інформації, на 

сайті міської ради заходів у зв’язку з 90-ми роковинами Голодомору                       

1932 – 1933 років в Україні у населених пунктах Старокостянтинівської міської 

територіальної громади. 

 Відділ інформаційного забезпечення      

виконавчого комітету міської ради,             

міське     радіомовлення,      рекомендувати  
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редакціям газет «Наше місто»,                   

«Життя Старокостянтинівщини»;              

протягом 2022 - 2023 років. 

     

                                                                  

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету  

Старокостянтинівськоїміської ради                 підпис         Наталія ШАБЕЛЬНИК 


