
        
         УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

12 травня 2020 року                м. Шепетівка                           № 72-2020 р. 
 
 
Про вшанування пам’яті жертв 
політичних репресій в місті у 2020 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. Затвердити план міських заходів з підготовки вшанування пам’яті жертв політичних 

репресій в місті у 2020 році (додаток 1). 
2. Управлінням та відділам виконавчого комітету міської ради забезпечити виконання 

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

вшанування пам’яті жертв політичних репресій в місті у 2020 році за рахунок коштів 
міського бюджету, передбачених на проведення державних,  міських та професійних свят. 

4.   Відділу культури (Джус С.М) профінансувати витрати згідно кошторису (додаток 
2). 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 
Н.Стасюк. 

 
 
 
 
 
 

Міський голова                     М.Полодюк 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Додаток 1 
до розпорядження  

міського голови 
«12» травня 2020 р. 

№ 72-2020 р. 
 

План 
міських заходів із вшанування пам’яті 

жертв політичних репресій в місті у 2020 році 
 

1.Забезпечити впорядкування місць поховань жертв політичних репресій, місць 
встановлення  відповідних пам’ятних знаків та меморіальних дощок. 

 
Начальник управління  
житлово – комунального  
господарства  
Ґудзик Ю.А 
до 16.05.2020 р. 
 

2. Запропонувати місцевим релігійним організаціям 17 травня 2020 року провести в 
храмах панахиди за жертвами політичних репресій 1937-1938 років в Україні. 

 
Начальник відділу культури 
Джус С.М.  

 
3. 17 травня 2020 року забезпечити приспущення Державного Прапора України та 

Революційного прапора ОУН на будинках і спорудах місцевих органів влади. 

Начальник відділу 
інформаційної діяльності та  
комунікацій з громадськістю   
Драпуля Н.В. 
 

7. 17 травня 2020 року провести у місті покладання вінків та квітів до меморіальної 
дошки жертвам політичних репресій, місць поховань жертв політичних репресій. 

 
                                                                                      Начальник організаційного відділу 

Кішик Л.М. 
Начальник відділу культури 
Джус С.М.  

 

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 2020 р.  
 

 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету                                                           В.Рачук 

                                               
 
 


