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Про відзначення Дня
пам’яті жертв голодоморів

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 42, частини 8 статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови
Закарпатської облдержадміністрації 04.11.2014 №324 «Про відзначення в
області Дня пам’яті жертв голодоморів», з метою виховання у громадян поваги
до трагічних сторінок в історії української держави:
1. Затвердити план заходів із відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів,
що додається.
2. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) забезпечити фінансування заходів в
межах коштів, передбачених бюджетом міста згідно з додатком.
3. Управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді (Гатнер О.Ю.),
управлінню праці та соціального захисту населення (Сушко А.А.) забезпечити
фінансування заходів із відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників
міського голови відповідно до функціональних повноважень.

В. о. міського голови,
секретар ради

В. Семаль

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
18.11.2014 № 417

ПЛАН ЗАХОДІВ
з відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів
1. Посилити увагу до повсякденних потреб громадян, які пережили
голодомори в Україні, вжити додаткових заходів щодо поліпшення їх
соціально-побутового обслуговування, надання матеріальної допомоги.
Управління праці та соціального захисту
населення, відділ охорони здоров’я
листопад-грудень 2014 року
2. Оформити у бібліотечних установах міста тематичні експозиції,
книжкові виставки, провести просвітницькі акції до Дня пам’яті жертв
голодоморів.
Управління у справах культури, спорту,
сім’ї та молоді
листопад 2014 року
3. Провести у загальноосвітніх навчальних закладах “Уроки пам’яті”,
виховні години, бесіди про голодомори в Україні.
Управління освіти
листопад 2014 року
4. Організувати спільно з управліннями облдержадміністрації вшанування
пам’яті жертв голодоморів хвилиною мовчання та запалення свічок.
Управління у справах культури, спорту,
сім’ї та молоді, відділ внутрішньої політики,
організаційної роботи та зв’язків з
громадськістю
22 листопада 2014 року
5. У День пам’яті жертв голодоморів приспустити Державні Прапори
України, обмежити проведення розважальних заходів.
Департамент міського господарства,
управління у справах культури, спорту,
сім’ї та молоді, управління освіти
22 листопада 2014 року
6. Провести відповідну роботу з благоустрою пл. Театральної.
Департамент міського господарства
22 листопада 2014 року
7. Взяти участь у заході з вшанування пам’яті жертв голодоморів 22
листопада 2014 року на пл. Театральній.
Керівники структурних підрозділів міської
ради, депутати міської ради,

відділ внутрішньої політики,
організаційної роботи та зв’язків з
громадськістю, відділ по роботі з депутатами
та постійними комісіями
8. Забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації заходів
щодо вшанування пам’яті жертв голодоморів.
Відділ внутрішньої політики, організаційної
роботи та зв’язків з громадськістю
спільно з редакцією газети «Ужгород»

Керуючий справами виконкому

О. Волосянський

