
Затверджено 
 

розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
21.11.2005               № 412 

 
 

План обласних заходів 
щодо увічнення пам’яті жертв політичних репресій 

та голодоморів в Україні на 2005 рік 
 

1. Організувати  участь делегації від Запорізької області в відзначенні 
Дня пам’яті жертв політичних репресій та голодоморів в Україні, що відбудеться 
в м. Києві. 

 
26.11.2005 Управління облдержадміністрації: з питань 

внутрішньої політики та інформації, культури і 
туризму 

 
2. Провести мітинг-реквієм у День пам’яті жертв політичних репресій 

та голодоморів біля пам’ятного знаку жертвам голодомору в м. Запоріжжі. 
 

26.11.2005 Управління облдержадміністрації: з питань 
внутрішньої політики та інформації, культури і 
туризму, освіти і науки, Запорізький 
міськвиконком 

 
3. Провести відповідні заходи до Дня пам’яті жертв політичних репресій 

та голодоморів в Україні в містах і районах області. 
 
26.11.2005 Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 

обласного значення  
 

 
4. Провести моніторинг щодо вивчення стану соціально-побутового 

забезпечення колишніх політичних в’язнів і репресованих у розрізі територій. 
Вжити додаткових заходів для забезпечення виконання чинного законодавства 
України щодо реабілітації, державної підтримки вказаної категорії громадян 
Запорізької області.  

 
2005 рік Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 

обласного значення, головне управління праці та 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації  

 
5. Привести у належний вигляд пам’ятники, обеліски, меморіальні 

комплекси, дошки, пам’ятні знаки, місця поховань жертв голодоморів і політичних 
репресій. Продовжити роботу з виявлення місць масових поховань та окремих 
могил жертв голодоморів та політичних репресій. 

 
Листопад  
2005 року  

Управління облдержадміністрації: культури і 
туризму, освіти і науки, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення 
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6. Залучити учнівську молодь до збирання документальних матеріалів, 
свідчень очевидців голодоморів, масових політичних репресій в Україні для 
поповнення фондів краєзнавчих і шкільних музеїв, висвітлення тих подій у 
навчально-виховному процесі. 

 
Постійно Управління облдержадміністрації: культури і 

туризму, освіти і науки  
 

7. Організувати в бібліотеках клубів і закладів освіти тематичні виставки, 
презентації видань, присвячених вшануванню пам’яті жертв голодоморів і 
політичних репресій, читацькі конференції, вечори пам’яті, зустрічі зі свідками 
масових політичних репресій та голодоморів.  

 
Постійно Управління облдержадміністрації: культури і 

туризму, освіти і науки  
 

8. Сприяти проведенню лекцій, уроків пам’яті, конференцій, “круглих 
столів”, присвячених вшануванню пам’яті жертв політичних репресій та 
голодоморів в Україні в загальноосвітніх школах, закладах профтехосвіти, вищих 
навчальних закладах.  

 
Постійно Управління освіти і науки облдержадміністрації 

 
9. Організувати виставку архівних документів і матеріалів про політичні 

репресії та голодомори років в Україні.  
 

Листопад 
2005 року 

Державний архів Запорізької області, 
управління культури і туризму 
облдержадміністрації 

 
10. Забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації 

проведення заходів, пов’язаних із вшануванням пам’яті жертв голодомору та 
політичних репресій в Україні.  

 
Постійно Управління з питань внутрішньої політики та  

інформації облдержадміністрації 

 
11. Забезпечити продовження роботи щодо випуску серії книг 

“Реабілітовані історією”.  
 

Постійно Управління з питань внутрішньої політики та 
інформації облдержадміністрації 

 
Керівник апарату обласної 
державної адміністрації        Р.В.Дригинич 


