
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 

 
 

        07.11.2014     №   575 
 
 

ПЛАН 
обласних заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні 

 
 

1. На території області 22 листопада 2014 року приспустити Державні 
Прапори України на підприємствах, установах та організаціях усіх форм 
власності, обмежити проведення розважальних, спортивних та культурно-масових 
заходів, опрацювати із місцевими телерадіокомпаніями питання щодо внесення 
відповідних змін до програм телебачення та радіомовлення.  
 

22.11.2014 Управління з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення 

 
2. Організувати 22 листопада 2014 року о 15.50 проведення у містах та 

районах області мітингів-реквіємів, покладань траурних вінків і композицій із 
житніх та пшеничних колосків до пам'ятних знаків, місць поховань жертв 
голодоморів, вшанування пам'яті загиблих хвилиною мовчання, проведення акції 
«Запали свічку», вечорів-реквіємів та інших скорботних заходів. 

 
22.11.2014 Управління з питань внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконкоми міських рад 
міст обласного значення 

 
3. Оголосити 22 листопада 2014 року о 16.00 хвилину мовчання для 

вшанування пам'яті жертв геноциду Українського народу, зупинивши на цей час 
роботу в органах державної влади та місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах та організаціях (крім підприємств, де це не 
допускається за технологією виробництва), рух громадського та приватного 
транспорту з подаванням відповідних звукових сигналів. 

 
22.11.2014 Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 

рад міст обласного значення 
 
  4. Забезпечити проведення у м. Запоріжжя 22 листопада 2014 року о 16.00  
мітингу-реквієму з нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів в Україні за участі 
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представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, політичних 
партій, громадських організацій, молоді та студентства.  
 

22.11.2014 Департамент культури, туризму, національностей 
та релігій облдержадміністрації, Управління з 
питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю облдержадміністрації, виконавчий 
комітет Запорізької міської ради 

 
5. Забезпечити проведення у вищих навчальних закладах I-IV рівнів 

акредитації, середніх навчальних закладах  уроків пам'яті, тематичних бесід, 
інформаційних годин, демонстрацію фільмів, відео-  фото- та інших матеріалів 
про голодомори в Україні, екскурсій до пам’ятних знаків та місць поховання 
жертв голодоморів, відвідування відповідних експозицій у музеях. 
 

Листопад  
2014 року 

 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення 

 
6. Організувати у музеях, бібліотеках, клубних та архівних закладах 

області експозиції, виставки документів, книжкові викладки, які відображають 
трагічні події в житті Українського народу, пов’язані з голодоморами.  
 

Листопад-грудень 
2014 року 

Департамент культури, туризму, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації, Державний архів 
Запорізької області, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення 

 
   7.  Організувати спільно із представниками громадськості, студентською та 
учнівською молоддю збір та запис свідчень очевидців про трагічні події 
голодоморів в Україні.  
 

Листопад-грудень 
2014 року 

Департамент культури, туризму, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації, Управління з питань 
внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад обласного значення 

 
  8. Сприяти представникам громадськості у вшануванні пам’яті жертв 
голодоморів в Україні, вжити додаткових заходів з виявлення та дослідження 
фактів голодоморів в Україні, опору Українського народу політиці тоталітарного 
режиму з організації геноциду. 
 

Листопад-грудень 
2014 року 

Управління з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконкоми міських рад 
міст обласного значення 
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  9. Забезпечити приведення до належного естетичного та санітарного стану 
пам’ятних знаків та місць поховання жертв голодоморів в Україні. 
 

21.11.2014 Департамент житлово-комунального 
господарства та будівництва 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі міських рад міст обласного значення 

 
  

10. Запропонувати релігійним організаціям області провести панахиди за 
жертвами голодоморів 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 років в Україні. 

 
22.11.2014 Департамент культури, туризму, 

національностей та релігій 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст обласного 
значення 
 

11. Підготувати історичну довідку щодо розміщення у м. Запоріжжя по 
вулиці Рози Люксембург, 7 (нині вулиця Дзержинського) дитячого будинку, в 
якому під час голодомору 1932-1933 років загинуло понад 700 дітей. 

  
14.11.2014 Департамент культури, туризму, 

національностей та релігій 
облдержадміністрації, Запорізький обласний 
краєзнавчий музей. 

 
  12. Вжити додаткових заходів щодо посилення соціального захисту та 
поліпшення медичного обслуговування осіб, які пережили голодомори в Україні. 
 

Листопад-грудень 
2014 року 

Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації, Департамент охорони 
здоров’я облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення 

 
  13. Сприяти  широкому висвітленню у засобах масової інформації регіону 
підготовки та проведення заходів у зв’язку із Днем пам’яті жертв голодоморів в 
Україні та акції «Запали свічку», забезпечити розміщення тематичних 
інформаційних банерів на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування.  
 

Листопад  
2014 року 

Управління у справах преси та інформації 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст обласного 
значення 

 
 
 
Заступник керівника апарату 
облдержадміністрації,  
начальник оргвідділу                                                              В.Г. Кархачов 


