
 

 

 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

Про районні заходи у зв’язку з 

90-ми роковинами Голодомору 

1932-1933 років в Україні 
 

На підставі статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» від 09.04.1999 № 586-XIV, Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII, указів Президента України від 

24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», № 68/2022 

«Про утворення військових адміністрацій», від 26.11.2021 № 598/2021 «Про 

заходи у зв’язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні – 

геноциду Українського народу», розпорядження голови Хмельницької обласної 

державної адміністрації від 23.12.2021 № 898/2021-р «Про обласні заходи у 

зв’язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні», наказу 

Шепетівської районної військової адміністрації «Про набуття статусу 

начальника військової адміністрації» від 06.06.2022 № 49/2022-н, з метою 

гідного вшанування в районі пам’яті жертв голоду, належної організації 

відповідних заходів: 

 

1. Затвердити план районних заходів на 2022-2023 роки у зв’язку з 90-ми 

роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні, згідно з додатком 

(додається). 

2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, 

рекомендувати міським, селищним та сільським радам забезпечити виконання 

зазначеного плану районних заходів. 

3. Рекомендувати міським, селищним та сільським радам затвердити плани 

заходів на 2022-2023 роки у зв’язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932-1933 

років в Україні. 

  _______________               Шепетівка              № _______________   

 

15.09.2022 77/2022-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника, заступника голови адміністрації та на керівника апарату 

адміністрації. 

 

 

Начальник районної  

військової адміністрації                                         Олексій ГЛУШАКОВ 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження начальника районної 

військової адміністрації  

15.09.2022 № 77/2022-р 

 

ПЛАН  

районних заходів на 2022-2023 роки у зв’язку з 90-ми роковинами 

Голодомору 1932-1933 років в Україні 

 

1. Забезпечити: 

1) належне впорядкування пам’ятників, пам’ятних знаків, місць поховань 

жертв голодоморів в Україні. Розглянути та вирішити питання 

відновлення/заміни пам’ятних знаків, що зазнали руйнування або втратили 

естетичний вигляд; 
Відділ житлово-комунального господарства, 

містобудування, архітектури, інфраструктури, 

енергетики та захисту довкілля 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських, селищних, сільських рад  

2022-2023 роки 

 

2) у День пам’яті жертв Голодоморів: 

підготовку та проведення в районному центрі, інших населених пунктах 

району меморіальних, науково-просвітницьких, музейних та інших тематичних 

заходів, зустрічей з особами, які пережили голод, за участю представників 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, духовенства та 

громадських об’єднань; 

покладань траурних вінків, квітів, тематичних композицій з колосків та 

квітів, встановлення лампад і свічок до пам’ятників, пам’ятних знаків жертвам 

голодоморів за участю представників органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, очевидців голоду 1932-1933 років, громадськості, 

учнівської та студентської молоді; 

приспущення на території району Державного Прапора України, обмежити 

проведення у населених пунктах району розважальних заходів, виключити з 

програм засобів масової інформації розважальні передачі; 
Відділ інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських, селищних, сільських рад  

26 листопада 2022 року 

25 листопада 2023 року 

 

3) оновлення діючих експозицій у краєзнавчих музеях, куточків пам’яті, 

стендів у загальноосвітніх навчальних закладах, виставок відповідних архівних 

документів та друкованих видань, фотоматеріалів, творів мистецтва та 



 

літератури в закладах культури, що відображають події, пов’язані з голодом 

1932-1933 років; 
Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту, архівний відділ райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських, селищних, 

сільських рад 

Листопад 2022-2023 років 

 

4) проведення в навчально-виховних і культурно-освітніх закладах, у тому 

числі з використанням соціальних мереж, дистанційних форм комунікації 

інформаційно-освітніх тематичних заходів (науково-практичних конференцій, 

“круглих столів”, тижнів тематичного інформування, уроків, лекцій, вечорів-

реквіємів, зустрічей тощо); оновлення діючих експозицій, 

фотодокументальних, книжково-ілюстративних виставок, речових та інших 

матеріалів у музеях, бібліотеках, клубах, інших закладах культури району, 

присвячених трагічним подіям Голодомору 1932-1933 років, масовим штучним 

голодоморам 1921-1923 та 1946-1947 років в Україні за участю представників 

органів влади, громадсько-політичних об’єднань, очевидців голодоморів, 

науковців, краєзнавців, учнівської та студентської молоді; 
Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських, селищних, сільських рад 

Листопад 2022-2023 років 

 

5) проведення серед учнівської та студентської молоді, педагогічних 

працівників, митців конкурсу науково-пошукових робіт, а також конкурсів на 

створення кращого твору літератури, твору образотворчого мистецтва, 

музичного твору, присвячених пам’яті жертв голодоморів, осіб, які 

безпосередньо рятували людей від голоду. 
Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських, селищних, сільських рад 

Протягом 2022-2023 років 

 

2. Сприяти проведенню інформаційної кампанії з поширення об’єктивної 

інформації про події, пов’язані з Голодомором 1932-1933 років в Україні, 

голодоморами 1921-1922, 1946-1947 років в Україні, а також висвітлення 

діяльності осіб, які здійснили вагомий внесок у дослідження теми голодоморів 

в Україні. 
Відділ інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю, відділ освіти, 

охорони здоров’я, культури, спорту 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських, селищних, сільських рад  

Листопад 2022-2023 років 

 

3. Сприяти організації у населених пунктах району показу тематичних 

документальних та художніх фільмів про трагічні сторінки історії, пов’язані з 



 

Голодомором 1932-1933 років в Україні, голодоморами 1921-1922, 1946-1947 

років в Україні. 
Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту, відділ інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських, селищних, сільських рад Листопад 

2022-2023 років 

 

4. Сприяти реалізації ініціатив громадськості щодо проведення пошукових 

робіт, встановлення місць поховань жертв Голодомору 1932-1933 років в 

Україні, голодоморів 1921-1922, 1946-1947 років в Україні. 
Відділ інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських, селищних, сільських рад, інститути 

громадянського суспільства  

Протягом 2022-2023 років 

 

5. Продовжити роботу з розшуку, обстеження упорядкування та 

паспортизації незареєстрованих місць поховань жертв голодоморів. 
Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту, архівний відділ райдержадміністрації,  

виконавчі комітети міських, селищних, 

сільських рад  

Протягом 2022-2023 років 

 

6. Сприяти розміщенню тематичної соціальної реклами у зв’язку з 90-ми 

роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні у населених пунктах 

району. 
Відділ інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських, селищних, сільських рад  

Вересень-листопад 2023 року 
 

7. Забезпечити належне анонсування і сприяння широкому висвітленню 

скорботних заходів щодо відзначення  в районі Дня пам’яті жертв голодоморів, 

90-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні в місцевих засобах масової 

інформації, офіційних вебсайтах місцевих органів влади; трансляції циклів 

теле- і радіопередач, спецвипусків, сюжетів, публікацій на відповідну тематику 

у друкованих та електронних засобах масової інформації району. 
Відділ інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських, селищних, сільських рад 

Листопад 2022 – 2023 років 

 



 

8. Забезпечити публічну безпеку та порядок, безпеку дорожнього руху під 

час проведення меморіальних заходів у зв’язку з 90-ми роковинами 

Голодомору 1932-1933 років в Україні (у межах компетенції). 
 

Відділ з питань оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації,  Шепетівське 

районне управління поліції Головного 

управління Національної поліції в 

Хмельницькій області, виконавчі комітети 

міських, селищних, сільських рад  

26 листопада 2022 року 

25 листопада 2023 року 

 

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації      Наталія ЛІННИК 

 

 


