
     
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 
20.04.2017 р.                                         Летичів                                                №  60   
 

  

Про затвердження плану заходів з 

відзначення 100-річчя подій Української 

революції 1917-1921 років та вшанування 

пам’яті   її учасників на період до 2021 

року. 

 

 

На виконання Указу Президента України від 22.01.2016 р. №17/2016 

«Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 

років», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 року №777-р 

«Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української 

революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті   її учасників на період до 

2021 року, розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації 

№619/2016-р від 22.12.2016 р. «Про план обласних заходів з відзначення 100-

річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її 

учасників на період до 2021 року», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком селищної  ради  

                        

В И Р І Ш И В : 

 

1. Затвердити план заходів з  відзначення 100-річчя подій Української революції 

1917-1921 років та вшанування пам’яті   її учасників на період до 2021 року: 

1.1. Забезпечити проведення на місцевому рівні урочистих та інших тематичних 

заходів за участю керівників громади, учасників антитерористичної операції у 

Донецькій та Луганській областях, представників громадських об’єднань і 

організацій з нагоди 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та 

вшанування пам’яті   її учасників. 

Відділ культури, національностей  та 

релігій Летичівської селищної ради 

 

1.2. Сприяти реалізації ініціатив громадськості спрямованих на збереження та 

відновлення національної пам’яті, популяризацію подій та вшанування пам’яті 

учасників Української революції 1917-1921 років. 

 



Відділ культури, національностей  та 

релігій Летичівської селищної ради; 

виконавчий комітет селищної ради 

 

1.3. За наявності надавати інформацію для наповнення геоінформаційної 

системи «Місця пам’яті Української революції» 

Відділ культури, національностей  та 

релігій Летичівської селищної ради 

1.4. Забезпечити взяття на облік в установленому порядку об’єктів культурної 

спадщини пов’язаних з Українською революцією 1917-1921 років. 

Відділ культури, національностей  та 

релігій Летичівської селищної ради 

1.5. Сприяти висвітленню в засобах масової інформації та на веб-сайті 

Летичівської селищної ради заходів щодо відзначення та вшанування учасників 

Української революції 1917-1921 років 

Відділ культури, національностей  та 

релігій Летичівської селищної ради 

1.6. Організувати проведення навчально-виховних, інформаційних, культурно-

мистецьких заходів тематичних виставок, пам’яток і фотоматеріалів 

спрямованих на донесення інформації про події Української революції 1917-

1921 років виховання патріотизму та підвищення інтересу до історії України у 

громадян, учнівської молоді. 

Відділ культури, національностей  та 

релігій Летичівської селищної ради; 

відділ освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради 

1.7. Забезпечити упорядження та утримання в належному стані пам’ятників, 

меморіальних дощок місць поховань учасників Української революції 1917-

1921 років. 

Відділ культури, національностей  та 

релігій Летичівської селищної ради; 

відділ ЖКГ, інфраструктури та охорони 

навколишнього середовища  

 1.8. Забезпечити виготовлення, розміщення інформаційних матеріалів 

присвячених подіям та постатям Української революції 1917-1921 років 

Відділ культури, національностей  та 

релігій Летичівської селищної ради 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами 

виконавчого комітету Андрушко Г.М. 

 

 Селищний голова                                                   І. Тисячний   


