УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 17.01.2017 р.

м.Яремче

№ 6-р

Про заходи у зв»язку з
85-ми роковинами
Голодомору 1932-1933 років
в Україні геноциду Українського
народу

На виконання Указу Президента України від 26.11.2016 року №523/2016
«Про заходи у зв»язку з 85-роковинами Голодомору 1932-1933 років в
Україні –геноциду Українського народу»,розпорядження обласної державної
адміністрації від 16.12.2016 року №875 «Про заходи у зв»язку з 85роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні - геноциду Українського
народу» та з метою гідного і належного вшанування жертв Голодомору
1932-1933 років в Україні,вчиненого тоталітарним репресивним сталінським
режимом,а
також
голодоморів
1921-1922,1946-1947
років
в
Україні,забезпечення належної організації та проведення в місті у 2017 році
заходів у зв»язку із 85-ми роковинами Голодомору:
1.Затвердити план заходів у зв»язку із 85-ми роковинами Голодомору
1932-1933 років в Україні (додається).
2.Відділам і управлінням міськвиконкому,селищному та сільським
головам забезпечити виконання запланованих заходів.
3.Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на головного відповідального виконавцяорганізаційний відділ міськвиконкому (Г.Баб»як).
4.Співвиконавцям подавати інформацію про виконання завдань
розпорядження головному відповідальному виконавцю до 20.11.2017 року
для узагальнення та інформування управління інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.
5.Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської
ради Володимира Губарчука.
Міський голова

Василь Онутчак

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 17.01.2017р. № 6-р
План заходів
у зв»язку з 85-роковинами Голодомору
1932-1935 років в Україні
1.Провести
у День пам»яті жертв голодоморів відповідні жалобні
заходи,зокрема,покладання траурних вінків і квітів,композицій із житніх та
пшеничних колосків до пам»ятників,монументів,пам»ятних знаків жертвам
голодоморів за участю представників органів державної влади,місцевого
самоврядування,духовенства,громадськості.
Відділ культури міськвиконкому,
виконавчі
комітети селищної
сільської,організаційний відділ
25 листопада 2017 року
2.Провести впорядкування пам»ятників та пам»ятних знаків жертвам
голодоморів у населених пунктах регіону.
МКП, виконавчі комітети
селищної, сільських рад
листопад 2017 року
3.Сприяти громадським об»єднанням,благодійним фондам,громадянам у
проведенні пошукових робіт,встановленні місць поховань жертв
Голодомору 1932-1933 років в Україні,голодоморів 1921-1922 років та 19461947 років в Україні,ушануванні їх пам»яті,проведенні відповідної науководослідної та інформаційної діяльності.
Відділ культури міськвиконкому
виконавчі комітети
селищної,сільських рад.
організаційний відділ
міськвиконкому
протягом року
4.Провести панахиди в храмах міста та населених пунктів за жертвами
геноциду Українського народу 1932-1933 років,голодоморів 1921-1922,19461947 років в Україні.
Відділ культури міськвиконкому,
виконавчі комітети селищної,
сільських рад,
організаційний відділ міськвиконкому
листопад 2017 року

5.На території регіону забезпечити приспущення Державного Прапору
України на будівлях органів місцевого самоврядування підприємств
обмежити проведення розважальних заходів.
Організаційний відділ
міськвиконкому,
Відділ культури
міськвиконкому,
виконавчі комітети селищної,
сільських рад
25 листопада 2017 року
6.У місцях проведення заходів забезпечити дотримання публічного порядку
та умов безпеки дорожнього руху.
Яремчанське відділення поліції
Надвірнянського відділу ГУНПв
Івано-Франківській області
25 листопада 2017 року
7.Організувати в закладах культури регіону тематичні виставки творів
мистецтва та літератури,пов»язаних з голодоморами 1921-1922,19321933,1946-1947 років в Україні.
Відділ культури міськвиконкому
листопад 2017 року
8.Організувати в культурних та бібліотечних закладах регіону тематичні
виставки творів мистецтва та літератури пов»язаних з голодоморами 19211922,1932-1933,1946-1947 років в Україні.
Відділ культури міськвиконкому
листопад 2017 року
9.Провести в навчальних закладах регіону лекції, уроки, демонстрацію фільмів
про події голодоморів 1921-1922,1932-1933,1946-1947 років в Україні.
Управління
міськвиконкому

освіти

листопад 2017 року
10.Сприяти
широкому
висвітленню
у
регіональному
часописі
«Яремчанський вісник» ходу підготовки та проведення заходів у зв»язку з
85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні,
Часопис «Яремчанський вісник»
листопад 2017 року

