
   

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  _________________ 20__ року                 м. Чортків               № __________ 

Про затвердження заходів
у зв’язку з 90-ми роковинами
Голодомору 1932 - 1933 років в Україні

Відповідно до статей 6 і 13 Закону України „Про місцеві державні 
адміністрації”, Указу Президента України від 26 листопада 2021 року 
№598/2021 „Про заходи у зв’язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932–1933 
років в Україні – геноциду Українського народу”, на виконання розпорядження 
голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 17 грудня 2021 
року №812/01.02-01 «Про затвердження заходів у зв’язку з 90-ми роковинами 
Голодомору 1932 - 1933 років в Україні», з метою гідного ушанування пам’яті 
жертв голодоморів першої половини XX століття в Україні:

1. Затвердити заходи у зв’язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932–1933 
років в Україні (далі – заходи), що додаються.

2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконавчим 
комітетам органів місцевого самоврядування, з урахуванням вимог 
законодавства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, забезпечити виконання заходів, затверджених цим розпорядженням, 
та про проведену роботу інформувати відділ з гуманітарних питань районної 
державної адміністрації до 28 листопада  2022 і 2023 років.

3. Відділу з гуманітарних питань районної державної адміністрації 
забезпечити координацію роботи щодо виконання заходів і про стан реалізації 
розпорядження інформувати районну державну адміністрацію до 05 грудня 
2022 і 2023 років.
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4. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови 
районної державної адміністрації Степану НОВІНЧУКУ.

Голова адміністрації                                                     Володимир ШИПІТКО

Степан Новінчук

Володимир Лилик

Галина Чайківська

Людмила Папала

Володимир Коцюк

Олеся Хом’як

Ярослав Юзьків



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
районної державної адміністрації

____________№______________

ЗАХОДИ
у зв’язку з 90-ми роковинами

Голодомору 1932–1933 років в Україні

1. Провести у населених пунктах району меморіальні заходи та акцію 
„Запали свічку!” із покладанням квітів, тематичних композицій, встановлення 
лампадок до пам’ятних знаків жертвам голодоморів за участю представників 
органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, духовенства, 
громадськості.

Відділ з гуманітарних питань районної державної 
адміністрації, відділ інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськості районної державної 
адміністрації, виконавчі комітети органів місцевого 
самоврядування
26 листопада 2022 року, 25 листопада 2023 року

2. Оголосити о 16.00 годині хвилину мовчання для вшанування пам’яті 
жертв голодоморів.

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю районної державної адміністрації, 
виконавчі комітети органів місцевого 
самоврядування
26 листопада 2022 року, 25 листопада 2023 року

3. Організувати:

1) приспущення або вивішення з траурною стрічкою Державного Прапора 
України на будинках органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, а також установ і організацій будь 
якої форми власності, обмежити проведення розважальних заходів.

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю, виконавчі комітети органів  
місцевого самоврядування
26 листопада 2022 року, 25 листопада 2023 року

2) проведення в навчальних закладах, закладах культури й військових 
частинах району інформаційних, патріотично-виховних та 
культурномистецьких заходів, зокрема організувати тематичні виставки, 
експозиції архівних документів, фотоматеріалів, творів мистецтва та 



літератури, конференції, круглі столи, онлайн-лекторії, семінари тощо, 
приурочені історичним подіям та наслідкам Голодомору 1932–1933 років, 
голодоморів 1921–1922, 1946–1947 років в Україні, вчинених комуністичним 
тоталітарним режимом.

Відділ з гуманітарних питань районної державної 
адміністрації, відділ режимно-секретної, 
мобілізаційної, оборонної роботи та цивільного 
захисту районної державної адміністрації виконавчі 
комітети органів місцевого самоврядування
Листопад 2022, 2023 років

3) проведення 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, вчиненими комуністичним тоталітарним 
режимом, а також висвітлення діяльності осіб, які здійснили вагомий внесок у 
дослідження теми Голодомору 1932–1933 років в Україні.

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю районної державної адміністрації, 
відділ з гуманітарних питань районної державної 
адміністрації, виконавчі комітети органів місцевого 
самоврядування
Упродовж 2022, 2023 років

4. Вжити заходів щодо належного упорядкування, збереження пам’ятників 
і пам’ятних знаків на вшанування пам’яті жертв голодоморів першої половини 
XX століття в Україні.

Відділ містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства районної державної 
адміністрації, відділ з гуманітарних питань 
районної державної адміністрації, виконавчі 
комітети органів місцевого самоврядування
Упродовж 2022, 2023 років

5. Забезпечити:
1) широке висвітлення у місцевих засобах масової інформації підготовки 

та проведення у 2022 і 2023 роках заходів у зв'язку з 90-ми роковинами 
Голодомору 1932 - 1933 років в Україні.

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю районної державної адміністрації, 
виконавчі комітети органів місцевого 
самоврядування
Упродовж 2022, 2023 років

6. Вжити додаткових заходів щодо поліпшення медичного та 
соціальнопобутового обслуговування осіб, які пережили голодомори, 
постраждали внаслідок політичних репресій і примусових виселень.



Управління соціального захисту населення 
районної державної адміністрації, виконавчі 
комітети органів місцевого самоврядування
Постійно

7. Сприяти реалізації ініціатив громадськості щодо проведення пошукових 
робіт, встановлення місць поховань жертв Голодомору 1932–1933 років, 
голодоморів 1921–1922, 1946–1947 років в Україні, вшанування їх пам’яті, 
зокрема меморіалізації місць поховань, проведення відповідної 
науководослідної та інформаційної діяльності.

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю спільно з іншими структурними 
підрозділами районної державної адміністрації, 
виконавчі комітети органів місцевого 
самоврядування
Упродовж 2022, 2023 років

8. Вжити в установленому порядку заходів із забезпечення порядку, 
безпеки та дотримання прав громадян під час проведення заходів у зв’язку з  
90-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні.

Відділ режимно-секретної, мобілізаційної, 
оборонної роботи та цивільного захисту районної 
державної адміністрації, Чортківське відділення 
поліції Головного управління Національної поліції 
в області, виконавчі комітети органів місцевого 
самоврядування

 Начальник відділу з 
гуманітарних питань адміністрації                            Галина ЧАЙКІВСЬКА


