
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 
22.06.2017 р.                                     Летичів                                               №   95 

 
Про план  заходів Летичівської селищної ради 

у зв’язку з 80-ми роковинами Великого 

терору – масових політичних репресій 1937-

1938 років на 2017-2018 роки 

 

 

На підставі, Указу Президента України від 23 березня 2017 року № 

75/2017 “Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами Великого терору – масових 

політичних репресій 1937-1938 років”, плану організації виконання Указу 

Президента України від 23 березня 2017 року № 75/2017 “Про заходи у зв’язку 

з 80-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 

років”, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 05 квітня 2017 року 

№ 11528/1/1-17, розпорядження голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 11 травня 2017 року №345/2017-р «Про обласний план заходів 

у зв’язку з 80-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 

1937-1938 років на 2017-2018 роки»:  

1. Затвердити  план заходів Летичівської селищної ради  у зв’язку з 80-ми 

роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років 

на 2017-2018 роки згідно з додатком.     

2. Структурним підрозділам Летичівської селищної ради та іншим 

виконавцям забезпечити виконання зазначеного плану заходів.  

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на завідувача 

сектору з організаційно-кадрової роботи Майську О.В. 
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ПЛАН ЗАХОДІВ 

у зв’язку з 80-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 

1937-1938 років на 2017-2018 роки 

 

 1. Забезпечити проведення в населених пунктах Летичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади меморіальних заходів за участю керівництва 

громади, представників громадських об’єднань і релігійних організацій, 

громадськості, засобів масової інформації.  

                                                   Виконавчий комітет 

                                                   Травень 2017-2018 років    

                                                   

 2. Рекомендувати представникам релігійних організацій громади 

провести молебні за загиблими внаслідок політичних репресій.  

 

                                            Виконавчий комітет 

                                                   Травень 2017-2018 років  

 

 3. Провести у навчальних закладах, закладах культури тематичні, 

інформаційні, навчально-виховні заходи, засідання за “круглим столом”, 

конференції, покази тематичних фільмів з метою поширення об’єктивної 

інформації про вчинені у ХХ столітті злочини комуністичного тоталітарного 

режиму на території України.  

 Відділ освіти, молоді та  спорту Летичівської 

селищної ради,відділ культури , 

національностей та релігій Летичівської 

селищної ради 

                                                     

                                                    Протягом 2017-2018 років  

 

 4. Здійснити організацію нових та оновлення діючих тематичних 

виставок, експозицій у бібліотеках, музеях, архівах, навчальних закладах 

Летичівської громади з метою проведення просвітницької діяльності щодо 

передумов, перебігу та наслідків Великого терору  масових політичних 

репресій 1937- 1938 років.  

    Відділ освіти, молоді та  спорту Летичівської 

селищної ради,відділ культури , 

національностей та релігій Летичівської 

селищної ради 

 

                                                     Протягом 2017-2018 років  

 

 5. Сприяти громадським об’єднанням, благодійним фондам, окремим 

громадянам у проведенні пошукових робіт, встановленні місць поховань жертв 

політичних репресій 1937-1938 років, інших злочинів, вчинених комуністичним 
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тоталітарним режимом на території України, вшануванні їх пам’яті, проведенні 

відповідної науково-дослідної та інформаційної діяльності.  

 

                                                                   Виконавчий комітет  

                                                      Протягом 2017-2018 років  

 

 6. Обмежити проведення розважально-концертних заходів, спортивних 

змагань. 

                                                      Виконавчий комітет. 

                                                      21 травня 2017-2018 років   

 

 7. Сприяти широкому анонсуванню та висвітленню у засобах масової 

інформації заходів у зв’язку з 80-ми роковинами Великого терору – масових 

політичних репресій 1937-1938 років. 

 

                                                        Виконавчий комітет 

                                                     Травень 2017-2018 років  

 

 8. Забезпечити в місцях проведення масових заходів охорону гро- 

мадського порядку,  дотримання безпеки дорожнього руху та належне медичне 

супроводження.  

                                                     Летичівський відділ поліції ГУНП в  

                                                     Хмельницькій області, виконавчий комітет. 

                                                     Травень 2017-2018 років  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


