
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

Про затвердження заходів у зв’язку з 85-ми 

роковинами Голодомору 1932-1933 років в 

Україні – геноциду Українського народу 

 

 

З метою вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні, 

забезпечення належної організації та проведення у 2017 і 2018 роках заходів у зв’язку з 85-

ми роковинами цієї трагедії, на виконання Указу  Президента України від 26.11.2016 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 заходи у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в 

Україні – геноциду Українського народу згідно з додатком. 

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                    підпис                                  М. Мельничук 

27 грудня 2016 року  Старокостянтинів   №503 

 
 

                                                  

 



  

Додаток  

до розпорядження міського голови 

27 грудня  2016 року №503/2016-р 

Заходи 

               у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду       

     Українського народу    

 

  

1. Забезпечити належний благоустрій території Пантеону жертвам голодоморів та 

політичних репресій. 

Комунальне ремонтно-будівельне 

шляхове підприємство; 

до 26 11.2017 року та 

до 26.11.2018 року 

2. Організувати  виставку творчих робіт учнів «Україна пам'ятає! - Голодомор 1932-

33рр. в Україні». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради (зала СДХШ); 

листопад 2017 року 

3. Організувати виставку творчих робіт учнів «Минуле стукає в наші серця».  

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради (зала СДХШ); 

листопад 2018 року 

4. Показ слайдів зі спогадами очевидців «Лють, що найгірша від фашизму…»  

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради (приміщення 

історико-культурного центру-музею 

«Старий Костянтинів»); 

листопад 2017 року 

5. Провести  історичну  годину «На підвіконні палахтить скорботи полум’я 

священне…».  

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради. (приміщення 

історико-культурного центру-музею 

«Старий Костянтинів») 

листопад 2018 року 

 

6. Організувати  книжкову  виставку  «Не забуває Україна своїх трагічних сторінок». 

Міська бібліотека для дорослих; 

листопад 2017 року 

7. Провести  години  пам’яті «Розгойдані дзвони пам’яті». 

Міська бібліотека для дорослих; 

листопад 2017 року 

8. Провести огляди літератури «Стоїть в скорботі мати-Україна, біля могил дітей 

своїх стоїть». 

Міська бібліотека для дорослих та дітей; 

листопад 2017 року 
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9. Провести  години жалоби «Голодний рік, як чорна птиця над краєм змореним 

літав». 

Міська бібліотека для дітей; 

листопад 2017 року 

10. Провести годину скорботи «Схиліться! Свічку запаліть, хто у молитві, хто у 

серці».  

Міська бібліотека для дорослих;  

листопад 2018 року 

11. Провести захід «Хай світло від свічки у небо летить». 

Міська бібліотека для дорослих та дітей; 

листопад 2018 року 

12. Провести годину спілкування «Над білим янголом скорботи незгасний духу 

смолоскип». 

Міська бібліотека для дітей; 

листопад 2018 року 

13. Провести у загальноосвітніх навчальних закладах  міста протягом 2017 і 2018 

років: 

години спілкування: « Голодомор 1932-1933 років в Україні — геноцид українського 

народу», «Голодомор на Поділлі. Пам’яті свіча», «Немеркнуча пам’ять»,  «Голодомор – 

трагедія українського народу».; 

уроки пам’яті, уроки-реквієми: «Чи все ти знаєш про голодомор в Україні», «Минуле 

стукає в наші серця», «Страшна правда про голодомор», «Пам’ятати своїх предків – 

обов’язок людини», «Україна пам’ятає! Голодомор 1932-1933 років в Україні»; 

засідання круглих столів: «Трагічна сторінка історії України очима сучасної молоді», 

«Жива скорбота», «У пам’яті натомленій сплива святої правди голос наш»;. 

літературні читання: «Голодомор у творчості подільських письменників», «Пекельні 

цифри та слова»; 

перегляд документальних фільмів про голод 1932-1933 років. 

14. Поповнити  шкільні музеї експозиціями, присвяченими вшануванню пам’яті 

жертв Голодомору 1932-1933 років. 

Керівники шкільних музеїв 

15. Оновити та оформити книжкові виставки: «Голод в Україні — трагедія століття»,  

«Голодомор 1932-1933 років — біль у серці всієї України».  

Бібліотекарі ЗНЗ; 

до 22.11.2017 року 

16. Оформити  виставки фотоматеріалами «Жахлива правда про голод». 

Бібліотекарі, педагоги – організатори 

17. Вжити додаткових заходів щодо упорядкування у місті пам'ятників жертвам 

Голодомору 1932-1933 років. 

Керівники ЗНЗ; 

21– 26.11.2017 і 2018 років 

18. Висвітлити інформацію про проведення заходів  у зв’язку  з 85-ми роковинами 

Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу в засобах масової 

інформації, на сайтах загальноосвітніх навчальних закладів та управління освіти 

виконавчого комітету.  

Відповідальні за шкільні сайти ЗНЗ 

 

19. Організувати у місті проведення скорботної ходи, покладання траурних вінків, 

квітів, композицій із житніх та пшеничних колосків, встановлення лампад і свічок до 

Пантеону жертвам голодоморів та політичних репресій за участю керівництва виконавчого 

комітету міської ради, релігійних  конфесій, громадськості міста. 
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Організаційно-контрольний відділ,  

відділ внутрішньої політики, відділ 

культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого   

комітету міської ради; 

26.11.2017 року 

26.11.2018 року 

20. Провести мітинг-реквієм у зв’язку з 85ми роковинами Голодомору 1932-1933 

років в Україні – геноциду Українського народу (пантеон жертвам голодомору та 

політичних репресій). 

Організаційно-контрольний відділ,  

відділ внутрішньої політики, відділ 

культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської 

ради; 

25.11.2017 року 

24.11.2018 року 

21. Забезпечити належне анонсування і широке висвітлення у місцевих засобах 

масової  інформації скорботних заходів у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору          

1932-1933 років в Україні, організувати відповідні публікації у пресі і передачі у радіоефірі. 

Відділ інформаційного забезпечення, 

відділ внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради, редакція газети 

«Наше місто», міське радіомовлення. 

протягом 2017-2018 років 

 

 

 

Керуючий справами                                           підпис                                     В. Янзюк 

 

 


