
          ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 

         державної адміністрації 
 
          11.03.2010                        №   63 

 
 

План заходів 
з відзначення у 2010 році Дня пам'яті жертв політичних репресій 

 
 

1. Затвердити місцеві плани заходів з відзначення у 2010 році Дня пам'яті 
жертв політичних репресій.  

 
До 05.05.2010 Райдержадміністрації, міськвиконкоми 

міст обласного значення  
 

 2. Приспустити на будинках і спорудах органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій на 
території області Державний Прапор України, обмежити у цей день проведення 
розважальних заходів. 

 
16.05.2010 Райдержадміністрації, міськвиконкоми 

міст обласного значення  
 

        3. Забезпечити проведення мітингів-реквіємів, покладання вінків і квітів до 
пам'ятних знаків, місць поховань жертв політичних репресій у населених пунктах 
області. 
  

16.05.2010 Райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення  

 
        4. Запропонувати релігійним організаціям провести 16.05.2010 панахиди за 
жертвами політичних репресій.  

 
16.05.2010  Відділ у справах національностей та 

релігій облдержадміністрації 
 
        5. Організувати у музеях, бібліотеках, клубних закладах області тематичні 
виставки, книжкові викладки тощо з нагоди Дня пам’яті жертв політичних 
репресій. 

 
Травень 2010 року Управління культури і туризму 

облдержадміністрації,  
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення 

 
        6. Забезпечити проведення у загальноосвітніх, професійно-технічних та 
вищих навчальних закладах області всіх типів і рівнів акредитації, військових 



 2 
частинах Запорізького гарнізону тематичних заходів, присвячених темі 
політичних репресій. 
 

Травень 2010 року                             Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, відділ взаємодії з 
правоохоронними органами та 
оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення 

 

  7. Вжити додаткових заходів щодо соціального захисту реабілітованих 
громадян, які зазнали політичних репресій. 

 

Квітень-травень 2010 року Головне управління праці та 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення   
 

 
 8. Забезпечити проведення єдиного дня інформування населення до Дня 
пам'яті жертв політичних репресій. 

 
13.05.2010  Управління з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю 
облдержадміністрації 

 
 9. Забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації області 
заходів із відзначення Дня пам'яті жертв політичних репресій. 

 
Травень 2010 року Управління у справах преси та 

інформації облдержадміністрації 
 
        10. Забезпечити впорядкування місць поховань жертв політичних репресій, 
пам'ятників, пам'ятних знаків та меморіальних дощок. 

 

Травень 2010 року 
 

Райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення 

 

         
 
Заступник голови-керівник апарату 
обласної державної адміністрації               Р.В. Дригинич 
 


