
 
 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

02.11.2020                                       м. Ужгород                                      № 650 

 
 

Про план заходів у зв’язку з Днем пам’яті  

жертв голодоморів 
 

 

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, Указу Президента України від 26 листопада 1998 року                            

№ 1310/98 „Про встановлення Дня пам’яті жертв голодоморів”, постанови 

Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 „Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 

із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-СоV-2” (із змінами), з метою вшанування пам’яті жертв 

трагедії Українського народу, виховання у громадян поваги до трагічних 

сторінок в історії української держави: 

 

1. Затвердити план заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів, що 

додається. 

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, 

рекомендувати Берегівському, Мукачівському, Ужгородському, Хустському, 

Чопському міськвиконкомам, виконавчим органам місцевих рад (ОТГ) 

забезпечити виконання плану заходів. 

3. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації поінформувати про виконання розпорядження 

облдержадміністрацію до 4 грудня 2020  року. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти заступника голови 

державної адміністрації Травіну О. В. 

 

 

 

 

Голова державної адміністрації                                             Олексій ПЕТРОВ 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

державної адміністрації 

02.11.2020 № 650 
 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів 
 

1. У День пам’яті жертв голодоморів забезпечити: 

проведення жалобних заходів у м. Ужгород, а також в інших населених 

пунктах області за участі представників державних органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, дипломатичного корпусу,  духовенства, 

громадськості.  
 

 Департаменти облдержадміністрації:  

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю; культури; освіти і науки, 

управління облдержадміністрації:  

національностей та релігій; 

зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій 

та транскордонного співробітництва, 

управління організаційної роботи та 

забезпечення діяльності керівництва 

апарату облдержадміністрації, райдерж-

адміністрації, міськвиконкоми (за згодою), 

виконавчі органи місцевих рад (ОТГ)                  

(за згодою) 

28 листопада 2020 року 
 

приспущення Державного Прапору України на території області, 

обмежити проведення розважальних заходів, рекомендувати внести відповідні 

зміни до програм радіо і телебачення. 
 

 Департаменти облдержадміністрації:  

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю; культури, управління 

ресурсного забезпечення апарату облдерж-

адміністрації, райдержадміністрації, міськ-

виконкоми (за згодою), виконавчі органи 

місцевих рад (ОТГ) (за згодою) 

28 листопада 2020 року 
 

2. Організувати в загальноосвітніх закладах усіх рівнів, у музеях та 

бібліотеках області тематичні виставки, презентації видань, тематичні уроки та 

інші заходи, присвячені тематиці голодоморів, з метою донесення об’єктивної 

інформації про трагічні події української історії з використанням сучасних 

засобів дистанційної комунікації. 
 

 Департаменти облдержадміністрації:  

культури; освіти і науки, райдерж-
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адміністрації, міськвиконкоми (за згодою), 

виконавчі органи місцевих рад (ОТГ)                    

(за згодою) 

Листопад 2020 року 

 

3. Сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на збереження 

та відновлення національної пам’яті, єднання суспільства. 

 

 Департаменти облдержадміністрації:  

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю; культури; освіти і науки, 

райдержадміністрації, міськвиконкоми                

(за згодою), виконавчі органи місцевих рад 

(ОТГ) (за згодою) 

Листопад 2020 року 

 

4. Організувати вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні 

хвилиною мовчання та запаленням свічок у рамках акції „Засвіти свічку”. 

 

 Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдерж-

адміністрації, управління організаційної 

роботи та забезпечення діяльності 

керівництва апарату облдержадміні-

страції, райдержадміністрації, міськ-

виконкоми (за згодою), виконавчі органи 

місцевих рад (ОТГ) (за згодою) 

28 листопада 2020 року 

 

5. Запропонувати релігійним організаціям області провести панахиди за 

жертвами голодоморів 1921 – 1922, 1932 – 1933, 1946 – 1947 років в Україні. 

 

 Управління національностей та релігій 

облдержадміністрації 

28 листопада 2020 року 

 

6. Сприяти висвітленню засобами масової інформації заходів у зв’язку з 

Днем пам’яті жертв голодоморів та показу тематичних фільмів, теле- і 

радіопередач. 

 

 Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдерж-

адміністрації 

28 листопада 2020  року 
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7. Забезпечити громадський порядок та безпеку громадян під час 

проведення заходів, організувати медичний супровід. 

 

 Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації, управління з 

питань оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами облдержадміністрації спільно з 

головним управлінням Національної 

поліції в Закарпатські області (за 

згодою), райдержадміністрації, 

міськвиконкоми (за згодою), виконавчі 

органи місцевих рад (ОТГ) (за згодою) 

28 листопада 2020  року 
 

8. Забезпечити благоустрій у місцях проведення заходів у зв’язку з Днем 

пам’яті жертв голодоморів. 
 

 Департамент інфраструктури, розвитку 

і утримання мережі автомобільних 

доріг загального користування 

місцевого значення та житлово-

комунального господарства облдерж-

адміністрації спільно з Ужгородським 

міськвиконкомом (за згодою) 

До 28 листопада 2020  року 
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