
ЗАТВЕРДЖ УЮ

Г олова
районної державної адміністрації
  АЛЛ'  аркавий
« '/• ? » травня ; 2017 року

ПЛАН

з підготовки та проведення районних заходів у зв’язку з 80-ми 
роковинами Великого терору - масових політичних репресій

іе* Найменування заходу Строк виконання, 
місце проведення

Відповідальні

1 Упорядкування території біля 
П ам ’ятних знаків жертвам 
політичних репресій вУкраїні

до 21 
травня2017 року

Літвінова Я.VI., 
(за  згодою)

2 Придбання та забезпечення 
доставки квітів для покладання до 
П ам ’ятного знаку жертвам 
Голодомору та політичних репресій 
на кладовищі с.Чмирівка

до 21 травня 
2017 року

Кельш O.A.

............................................ ..........................- .. - .......... ................... і

3 Запрошення на скорботні заходи:
- керівників підприємств, установ, 
організацій району,
- громадськості,
- представників релігійних 
організацій,
- молоді, мешканців міста

до 21 травня 
2017 року

Бутков О.В., 
Лисогор В.М.

4 Проведення акції скорботи у зв’язку 
з Днем пам’яті жертв політичних 
репресій в Україні біля П ам ’ятного 
знаку жертвам Голодомору та 
політичних репресій на кладовищі 
с.Чмирівка

21 травня 

2017 року 

9-30

Бутков О.В.

5 Покладання квітів до П ам ’ятного 
знаку жертвам Голодомору та 
політичних репресій

21 травня 

2017 року 

9-30

Бутков О.В.



6

7

Звернення до керівників релігійних 
організацій щодо проведення 15 
травня 2016 року в їх молитовних 
приміщеннях поминальних 
богослужбових відправ за 
загиблими від політичних репресій 
Обмеження проведення 
розважальних заходів у зв ’язку з 
Днем пам ’яті жертв політичних 
репресій

до 21 травня 
2017 року

21 травня 
2017 року

Кельш O.A., 
Лисогор В.М.

Літвінова Я.М. 
(за згодою), 
Стаценко Л.О. 
(за згодою), 
Сільські голови 
(за згодою) 
Кельш O.A.

8 Проведення жалобних заходів у 
зв ’язку з Днем пам’яті жертв 
політичних репресій на територіях 
сільських рад

21 травня 
2017 року

Сільські голови 
(за згодою) 
Стаценко Л.О. 
(за згодою)

9 Забезпечення приспущення 
державних прапорів України на 
будівлях державних установ району

21 травня 
2017 року

Літвінова Я.M.. 
(за згодою), 
Стаценко Л.О. 
(за згодою), 
Бутков О.В., 
Сільські голови 
(за згодою)

10 Забезпечення дотримання 
громадського порядку під час 
проведення акції скорботи у зв’язку 
з Днем пам’яті жертв голодоморів в 
Україні біля П ам ’ятного знаку 
жертвам Голодомору на кладовищі 
с.Чмирівка

21 травня 
2017 року 

3 9.00 до 10.30

Шуваєв Р.Ю. 
(за згодою)

11 Перегляд відео «П ам’яті вічний 
вогонь»

19 травня 
2017 року 

ДЮБ
Синельник I.A. 

Синельник I.A.12 Тематична виставка «Пам’ять в 
серці, біль у душі»

19 травня 
2017 року 

ДЮБ
13 Відео-роздум «Життя як полум’я” 20 травня 

2017 року 
ЦРБ 

20 травня 
2017 року 

ЦРБ

Синельник I.A. 

Синельник I.A.14 Огляд «Цей день не забутній»



15

16 

17

Проведення тематичних виховних 
годин, бесід «Пам’яті репресованих 
та політв’янів присвячується...», 
інформхвилинок «80 -ті роковини 
Великого терору» у ЗНЗ району. 
Проведення в шкільних бібліотеках 
тематичних виставок 
інформаційних матеріалів із 
періодичних видань, стіннівок, що 
ілюструють події 1937-1938 років. 
Організація в ЗНЗ учнівських 
конференцій, лекцій, уроків історії, 
круглих столів на тему: «Сталінізм 
та його провідники в Україні.

вєресень- 
грудень 

2017 року

вересень- 
грудень 

2017 року

Івашкіна O.A. 

Івашкіна O.A. 

Івашкіна O.A.вересень- 
грудень 

2017 року

18 Оформлення тематичних експозицій вересень- Івашкіна O.A.
у музеях та музейних кімнатах грудень
навчальних закладів «Забуттю не 2017 року
підлягає»

19 Забезпечення широкого висвітлення травень Лисогор В.M.,
та анонсування заходів доДня 2017 року Радченко В.І.
пам ’яті жертв політичних репресій в (за згодою)
районних ЗМІ

Керівник апарату райдержадміністрації В.А. Черненко


