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ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_17 листопада 2020___ року                    Старокостянтинів                       № ____319/2020-р_____ 

 

 

Про проведення заходів до Дня 

пам’яті жертв голодоморів 

 

 

З метою вшанування та увічнення пам’яті жертв голодоморів, на 

виконання Указу Президента України від 26 листопада 1998 року № 1310/98 

«Про встановлення Дня пам’яті жертв голодоморів» та керуючись статтею 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів (додається).  

 

2. Виконавцям забезпечити реалізацію заходів з урахуванням проведення 

протиепідемічних заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2. 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Валентина КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 1335 (одна тисяча триста 

тридцять п’ять) грн 00 коп. на придбання квітів та лампадок для покладання до 

Пантеону жертвам голодомору та політичних репресій у межах асигнувань, що 

передбачені в бюджеті міста на 2020 рік по КПКВ 1014082 «Інші заходи в 

галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку». 

4. Централізованій бухгалтерії управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради (Вероніка ЗАГОРУЙКО) забезпечити сплату 

коштів. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови Тетяну БОНДАРЧУК. 

 

Міський голова                                    підпис                        Микола МЕЛЬНИЧУК 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

17 листопада 2020 року № 319/2020-р 

 

 

 

План 

заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів 

 

1. Забезпечити належний благоустрій території Пантеону жертвам 

голодомору та політичних репресій. 

Комунальне підприємство «Ремонтно-будівне 

шляхове підприємство» Старокостянтинівської 

міської ради;  

до 27 листопада 2020 року. 

 

2. Організувати у міських бібліотеках, історико-культурному центрі-музеї 

«Старий Костянтинів» виставки фотографій та архівних документів, 

мемуарної, історичної літератури та інших тематичних документів, що 

відображають події голодоморів – геноциду українського народу. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

23-27 листопада 2020 року. 

 

3. Ініціювати перед керівниками релігійних конфесій проведення в День 

пам’яті жертв голодоморів у храмах Старокостянтинівської міської 

територіальної громади панахид за померлими від голодоморів. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;  

до 27 листопада 2020 року. 

 

4. Організувати та провести в міських бібліотеках для дорослих та дітей 

тематичні заходи: годину-реквієм «Вогонь скорботи в серці на віки», огляд 

літератури «Терни і лихоліття голоду», книжкову виставку-реквієм «Ці 

непрості 30-ті роки». 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

23-27 листопада 2020 року. 

 

5. Організувати та провести в закладах загальної середньої освіти тематичні 

бесіди, літературно-інформаційні години, уроки пам’яті на теми: «Жнива 

скорботи», «Минуле стукає в наші серця», «Прости нас, пам’яте, прости», акції 

«Запали свічку пам’яті», «Не забудь», перегляди документальних фільмів 

«Голод 33», «Невідома Україна». 

Управління освіти виконавчого комітету 
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міської ради; 

23-27 листопада 2020 року. 

 

6. Організувати покладання квітів, встановлення лампад і свічок до 

Пантеону жертвам голодомору та політичних репресій, проведення панахиди 

за участю керівників виконавчого комітету міської ради, релігійних конфесій, 

громадськості. 

Управління культурної політики і ресурсів, 

управління освіти, відділ з питань внутрішньої 

політики, організаційно-контрольний відділ 

виконавчого комітету міської ради; 

28 листопада 2020 року о 15 год. 30 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 в пресі і передачі в радіоефірі. 

Відділ з питань внутрішньої політики, відділ 

інформаційного забезпечення виконавчого 

комітету міської ради, міське радіомовлення; 

листопад 2020 року. 

 

8. Забезпечити перевезення звукопідсилювальної апаратури та музичних 

інструментів до Пантеону жертвам голодомору та політичних репресій. 

Управління освіти виконавчого комітету   

міської ради, комунальне підприємство 

«Ремонтно-будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради; 

28 листопада 2020 року до 14 год. 00 хв. 

 

9. Забезпечити трансляцію по місту жалобних музичних творів. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради,                   

цех телекомунікаційних послуг № 19                 

(м. Старокостянтинів) Хмельницької філії ПАТ 

«Укртелеком»; 

28 листопада 2020 року з 15 год. 00 хв. до          

15 год. 30 хв.  

 

10. Забезпечити на місці проведення меморіального заходу охорону 

громадського порядку та дотримання вимог безпеки дорожнього руху. 

Відділ з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради,
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рекомендувати Старокостянтинівському 

відділу поліції Головного управління 

Національної поліції у Хмельницькій області; 

28 листопада 2020 року з 15 год. 00 хв. до          

16 год. 00 хв. 

 

 

 

Керуючий справами                              підпис                          Валентина ЯНЗЮК 


