
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

«13» листопада 2020 року               м. Шепетівка                          № 182-2020 р. 
 
 
Про міські заходи   
у зв’язку з 88-ми роковинами  
Голодомору 1932-1933 років – 
геноциду українського народу 
 
 

У зв’язку з 88-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років – геноциду 
українського народу,  

керуючись п.20  ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 
 
1. Затвердити план міських заходів у зв’язку з 88-ми роковинами Голодомору 1932-

1933 років – геноциду українського народу 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 за 

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

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

       5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами 
РачукаВ.І. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Міський голови          М.Полодюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до розпорядження 

міського голови 
«13» листопада 2020 р. 

№ 182-2020 р. 
 

ПЛАН 
міських заходів у зв’язку з 88-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років –  

геноциду українського народу у 2020 році 
 
 

1. Забезпечити упорядкування та утримання у належному стані пам’ятного знаку 
жертвам Голодомору 1932-1933 рр. 

Ґудзик Ю.А – начальник управління житлово – 
комунального  господарства, 
Остапчук А. А. – начальник АКІ (за згодою) 
Колесник С.В. – начальник відділу ведення 
Державного реєстру виборців,  

 Шайнога Ю. М. – директор КП «ШРЕП» (за згодою) 
 До 27 листопада 2020 р. 

 
2. Забезпечити проведення у місті жалобного заходу, а саме  покладання траурних 

вінків, квітів, встановлення лампад і свічок до пам’ятного знаку жертвам Голодомору 
1932-1933 рр. (вулиця Митрополита Шептицького, 10-А) за участю керівництва міської 
ради, місцевих органів виконавчої влади. 

 
Джус С.М. – начальник відділу культури, 
Кішик Л.М.  – начальник організаційного відділу, 
Драпуля Н.В. – начальник відділу інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю, 
Білас С.Г. - начальник управління праці та 
соціального захисту населення 
28 листопада 2020 р. 

  
3. Забезпечити приспущення у місті Державного Прапора України, обмежити 

проведення розважальних заходів, рекомендувати виключити з програм телерадіокомпанії 
«Like TV» розважальні передачі. 

Драпуля Н.В. – начальник відділу інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю,  
28 листопада 2020 р. 
 

4. Ініціювати перед керівниками релігійних організацій міста проведення у храмах 
панахид за загиблими від голоду. 

 
Джус С.М. – начальник відділу культури  
28 листопада 2020 р. 

 
5. Організувати у навчальних закладах, закладах культури інформаційні, 

навчально-виховні, культурно-мистецькі заходи у зв’язку з 88-ми роковинами Голодомору 
1932-1933 років, спрямовані на донесення інформації про голодомори 1921-1922, 1932-
1933, 1946-1947 років в Україні, вшанування пам’яті їх жертв, а також сприяння вивченню 
історії України, виховання у громадян, насамперед учнівської та студентської молоді, 
патріотизму. 

Тихончук Л.І. – начальник управління освіти,  
Джус С.М. – начальник відділу культури, 



Вінницька Т.О. – директор центру соціальних служб 
для сім”ї, дітей та молоді 
Мінчук І.В. – заступник директора з гуманітарної 
освіти Шепетівського медичного училища (за 
згодою); 
Дмитрик В.В. – директор Шепетівського коледжу 
Подільського державного аграрно-технічного 
університету (за згодою); 
Листопад 2020 р. 

 
6. Забезпечити належне анонсування і висвітлення у місцевих засобах масової 

інформації заходів у зв’язку з 88-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років – геноциду 
Українського народу у 2020 році. 

 
Драпуля Н.В. – начальник відділу інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
Листопад 2020 р. 

 
7. Організувати у місцях проведення заходів у зв’язку з 88-ми роковинами 

Голодомору 1932-1933 років – геноциду Українського народу охорону громадського 
порядку, дотримання вимог безпеки дорожнього руху та медичне супроводження. 

 
Кішик Л.М. – начальник організаційного відділу,  
Собко О.М. – начальник Шепетівського ВП ГУНП в 
Хмельницькій області  (за згодою) 
Вознюк Т.Д. – головний лікар Шепетівської 
станції екстреної медичної допомоги (за згодою) 
28 листопада 2020 р. 

 
 

 
Керуючий справами виконавчого комітету      В. Рачук 
 

 


