
        
         УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

10 травня 2019 року                м. Шепетівка                           №109-2019 р. 

 

 

Про вшанування пам’яті жертв 

політичних репресій в місті у 2019 році  

 

 

 

     Відповідно до Указу Президента України від 21 травня 2007 року №431 «Про заходи у 

зв'язку з 70-ми роковинами Великого терору - масових політичних репресій 1937-1938 

років», з метою належного вшанування пам'яті жертв політичних репресій, привернення 

уваги суспільства до трагічних подій в історії України, відродження національної пам'яті, 

керуючись пунктом 20 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

 

     1. Утворити організаційний комітет із підготовки та проведення заходів із вшанування 

пам’яті жертв політичних репресій в місті у 2019 році (додаток 1). 

2. Затвердити план міських заходів з підготовки вшанування пам’яті жертв політичних 

репресій в місті у 2019 році (додаток 2). 

3. Управлінням та відділам виконавчого комітету міської ради забезпечити виконання 

зазначених заходів. 

4. Фінансовому управлінню (Дрищ В.О.) забезпечити фінансування заходів із 

вшанування пам’яті жертв політичних репресій в місті у 2019 році за рахунок коштів 

міського бюджету, передбачених на проведення державних,  міських та професійних свят. 

5. Відділу бухгалтерського обліку (Рибачук Г.П.) профінансувати міські заходи із 

вшанування пам’яті жертв політичних репресій в місті у 2019 році згідно з додатком 3. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Н.Стасюк. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                     М.Полодюк 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

міських заходів із вшанування пам’яті 

жертв політичних репресій в місті у 2019 році 
 

1.Забезпечити впорядкування місць поховань жертв політичних репресій, місць 

встановлення  відповідних пам’ятних знаків та меморіальних дощок. 

 
Начальник управління  

житлово – комунального  

господарства та з  

питань регулювання земельних 

відносин 

Цвіркун П.І. 

до 18.05.2019 р. 

 

2. Запропонувати місцевим релігійним організаціям 19 травня 2019 року провести в 

храмах панахиди за жертвами політичних репресій 1937-1938 років в Україні. 
 

Начальник відділу культури 

Джус С.М.  

 
3. 19 травня 2019 року забезпечити приспущення Державного Прапора України та 

Революційного прапора ОУН на будинках і спорудах місцевих органів влади, скасувати 

проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань. 

Начальник відділу 

інформаційної діяльності та  

комунікацій з громадськістю   

Драпуля Н.В. 

 

4. Забезпечити підготовку сценарію для проведення мітингу-реквієму та озвучення  

заходу. 
Начальник відділу культури 

Джус С.М.  

19.05.2019 р. 

 

5. Організувати підвіз апаратури до місць проведення мітингу-реквієму біля 

меморіальних дощок жертвам політичних репресій за адресами: вул. Героїв Небесної 

Сотні, 22-а, вул. В Котика, 172А. 
Начальник управління праці та  

соціального  

захисту населення 

Білас С.Г. 

19 травня  2019 р. 

 

7. 19 травня 2019 року провести у місті мітинг-реквієм, панахиди за жертвами 

Великого терору, покладання вінків та квітів до меморіальної дошки жертвам політичних 

репресій, місць поховань жертв політичних репресій, із залученням до їх проведення 

учнівської та студентської молоді, представників відповідних громадських організацій. 

 
                                                                                          Начальник організаційного відділу 

Кішик Л.М. 

Начальник відділу культури 

Джус С.М.  

Начальник відділу 

інформаційної діяльності та  

комунікацій з громадськістю   



Драпуля Н.В. 
                                                                                                                      Заступник  

                                           начальника управління освіти 

Музика Т.В. 

 

8. Організувати у навчальних закладах та закладах культури круглі столи, 

тематичні  виставки та експозиції, уроки, лекції, бесіди, присвячені темі політичних 

репресій 1937-1938 років в Україні. 

                                                                                                                      Заступник  

                                           начальника управління освіти 

Музика Т.В. 

Начальник відділу культури 

Джус С.М.  

Травень 2019 р.  

 

9. Організувати широке інформування населення про День пам’яті жертв 

політичних репресій, висвітлення в місцевих засобах масової інформації теми політичних 

репресій 1937-1938 років в Україні, меморіальних заходів у зв’язку з Днем пам’яті. 

Начальник відділу 

інформаційної діяльності та  

комунікацій з громадськістю   

Драпуля Н.В. 

Травень 2019 р.  

 

10. Забезпечити у місцях проведення заходів охорону громадського порядку, 

дотримання вимог безпеки дорожнього руху, належний медичний  супровід. 
Кішик Л.М. – начальник  

організаційного  відділу, 

Шкіндюк В.І. – начальник  

Шепетівського 

 ВП ГУНП у Хмельницькій області  

(за згодою), 

Вознюк Т.Д. – головний лікар  

екстреної  медичної  

допомоги 
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                                     19 травня 2019 року 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету                                                           В.Рачук 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 


