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ПАСПОРТ  
обласної комплексної програми  

“Вшанування в області Року пам’яті депортацій українців у ХХ столітті”  
на 2020 рік 

 
1. Ініціатори розроблення Програми (замовники): Івано-Франківська 

обласна рада, Івано-Франківська обласна державна адміністрація 
2. Розробник Програми: управління інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації. 
3. Терміни реалізації Програми: 2020 рік. 
4. Етапи фінансування Програми: впродовж 2020 року. 
5. Орієнтовні обсяги фінансування Програми: 3458 тис. грн.  
 

Рік 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 

Всього 
в т. ч. за джерелами фінансування 

обласний 
бюджет 

місцеві 
бюджети 

інші джерела 
 

2020 3458 3458 
В межах 

кошторисних 
призначень 

- 

 
6. Очікувані результати виконання Програми: 
Виконання Програми дасть змогу належним чином формувати національну 

політику пам’яті, здійснити патріотичне виховання молоді, пропагувати 
українську національну історію, забезпечити підтримку науковців для 
дослідження української історії в ХХ столітті, а також належним чином 
підготувати та вшанувати в області 80-у річницю початку масових депортацій 
українців Західної України тоталітарним режимом СРСР. 

7. Терміни проведення звітності: звіт про хід виконання Програми 
подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за 
звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань. 
 
 
 
Керівники Програми: 
 
Перший заступник голови обласної ради Василь Гладій 
 
 
 
Т. в. о. голови 
обласної державної адміністрації  Віталій Федорів 
 



Обґрунтування доцільності розроблення і прийняття 
обласної комплексної програми “Вшанування в області 

Року пам’яті депортацій українців у ХХ столітті” на 2020 рік 

 
Вступ 

 
Для реалізації ідей форсованої радянізації та знищення національної 

ідентичності карально-репресивні органи СРСР в 40-50-х роках ХХ ст. 
застосували масові депортації українського населення Західної України. 
Впродовж 1944-1952 років із західних областей УРСР було депортовано, за 
даними правоохоронних органів, в північні і східні райони Радянського Союзу 
65906 сімей (203 тис. 662 особи). Виселенню в першу чергу підлягали родини 
учасників ОУН-УПА, заможні селяни, священництво, українська інтелігенція. 
Депортації характеризувалися масовими порушеннями як чинного 
законодавства, так і загальнолюдських моральних принципів. 

Крім того, комуністичні режими СРСР і Польщі понад 482 тисячі українців 
примусово позасудово переселили до УРСР у 1944-1947 роках з етнічних 
українських земель Закерзоння із застосуванням терору, репресій, конфіскації 
майна, обмеження політичних, соціально-економічних і культурних прав. 

У 2020 році українці вшановують 80-у річницю початку масових депортацій 
українців Західної України тоталітарним режимом СРСР. У зв’язку з цим, з 
метою формування національної політики пам'яті, патріотичного виховання 
молоді, підтримки наукових досліджень, а також належної підготовки і 
вшанування в області початку масових депортацій українців, необхідні 
координаційні зусилля Івано-Франківської обласної ради як виразника інтересів 
територіальних громад області. 

Прийняття Програми зумовлено такими причинами: 
- організація заходів у контексті національної політики пам’яті депортацій 

українців у ХХ столітті; 
- напрацювання стратегії проведення загальнообласних заходів, 

впорядкування пам’ятних місць та будівель, вшанування пам’яті про українців, 
які стали жертвами тоталітарних режимів у ХХ столітті і зазнали депортацій. 

Законодавча база для розроблення Програми: 
- Конституція України; 
- Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”; 
- Бюджетний кодекс України; 
- рішення обласної ради від 13.12.2019 № 1275-33/2019 “Про 

проголошення в області 2020 року Роком пам’яті депортацій українців у 
XX столітті”; 

- інші нормативно-правові акти. 
 

Мета Програми 

Метою Програми є пропагування української національної історії, 
патріотичне виховання молоді, привернення уваги до вшанування пам’яті про 
українців, які стали жертвами тоталітарних режимів у ХХ столітті і зазнали 
депортацій. 

Основні завдання Програми: 

- формування національної політики пам’яті; 
- патріотичне виховання молоді; 
- формування навчальних програм у закладах освіти; 
- організація та проведення загальнообласних заходів; 
- вшанування місць пам’яті виселених населених пунктів, музеєфікація і 

меморіалізація територій та приміщень, пов’язаних із визначеними подіями; 



- видання друкованої продукції, присвяченої депортаціям українців у  
ХХ столітті; 

- популяризація інформації про події та заходи. 
 

Фінансове забезпечення Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 
обласного бюджету, виходячи з можливостей дохідної частини, а також за 
рахунок благодійних внесків та інших джерел, не заборонених законодавством 
України. 

 
Очікувані результати виконання Програми 

- підвищення рівня обізнаності мешканців області із репресивними діями 
проти українців окупаційних режимів у ХХ столітті та виховання почуття 
патріотизму у молоді; 

- поширення інформації про депортації у ХХ столітті та долі звичайних 
українців, що стали жертвами тоталітарних режимів серед школярів та 
студентів, а також заохочення до поглибленого вивчення історії рідного краю; 

- вшанування місць пам’яті, музеєфікація та меморіалізація територій та 
приміщень, пов’язаних із визначеними подіями; 

- популяризація різними засобами та методами знань про депортації та 
репресії щодо українців у ХХ столітті; 

- стимулювання громадської активності до вивчення і збереження 
історичної спадщини. 

 
Організація і контроль за виконанням Програми 

Організація виконання Програми покладається на управління 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної 
адміністрації, департаменти та управління обласної державної адміністрації 
відповідно до компетенції, районні державні адміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад. 

Системний моніторинг виконання Програми здійснюється виконавчим 
апаратом обласної ради та управлінням інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю обласної державної адміністрації. 



Додаток 
до обласної комплексної програми 
"Вшанування в області Року пам’яті 
депортацій українців у ХХ столітті"  
на 2020 рік 

 
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування 

обласної комплексної програми 
"Вшанування в області Року пам’яті депортацій українців у ХХ столітті" на 2020 рік 

 

№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавці 
Термін 

виконання 

Програмні обсяги фінансування, тис. грн. 

Очікувані 
результати Рік 

Всього, 
тис. грн. 

Облас-
ний 

бюджет 

Місцеві 
бюджети 

Інші 
дже-
рела 

1. 

Проведення заходів, 
присвячених вшануванню 

пам’яті депортованих 
українців у ХХ столітті. 

Забезпечення широкого 
висвітлення їх у пресі, на 

телебаченні та радіо 

Управління 
інформаційної діяльності 

та комунікацій з 
громадськістю облдерж-

адміністрації, 
ОТБ "Галичина" 

2020 рік 2020 150,0 150,0 
В межах 

кошторисних 
призначень 

- 
Поширення 

історичних знань про 
події, присвячені 

депортаціям українців 

2. 

Забезпечити видання 
друкованої продукції, 

присвяченої вшануванню 
Року пам’яті депортацій 

українців 

Управління 
інформаційної діяльності 

та комунікацій з 
громадськістю облдерж-

адміністрації 

2020 рік 2020 300,0 300,0 
В межах 

кошторисних 
призначень 

– 

3. 
Підготовка та проведення 
історичної реконструкції 

Івано-Франківський 
обласний музей 

визвольної боротьби  
ім. С. Бандери  

в м. Івано-Франківську 

2020 рік 2020 55,0 55,0 
В межах 

кошторисних 
призначень 

- 
Патріотичне 

виховання молоді 
області 



№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавці 
Термін 

виконання 

Програмні обсяги фінансування, тис. грн. 
Очікувані 

результати Рік 
Всього, 
тис. грн. 

Облас-
ний 

бюджет 

Місцеві 
бюджети 

Інші 
дже-
рела 

4. 

Формування музейних 
експозицій в "Музеї 

депортацій українців"  
у Брошнів-Осадській 

селищній ОТГ 

Управління 
інформаційної діяльності 

та комунікацій з 
громадськістю, 

управління культури, 
національностей та 

релігій 
облдержадміністрації, 

Брошнів-Осадська 
селищна ОТГ 

2020 рік 2020 1500,0 1500,0 
В межах 

кошторисних 
призначень 

- 

Збереження та 
популяризація 

національної історії, 
патріотичне 

виховання молоді 

5. 
Проведення наукової 

конференції 

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 

політики 
облдержадміністрації, 

ДВНЗ "Прикарпатський 
національний 

університет імені 
В. Стефаника" 

2020 рік 2020 100,0 100,0 
В межах 

кошторисних 
призначень 

- 

Сприяння науковому 
дослідженню 

депортацій українців 
у ХХ столітті 

6. Конкурс дитячого малюнку 

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 

політики 
облдержадміністрації, 
Івано-Франківський 

обласний музей 
визвольної боротьби  

ім. С. Бандери в  
м. Івано-Франківську 

2020 рік 2020 8,0 8,0 
В межах 

кошторисних 
призначень 

-  



№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавці 
Термін 

виконання 

Програмні обсяги фінансування, тис. грн. 
Очікувані 

результати Рік 
Всього, 
тис. грн. 

Облас-
ний 

бюджет 

Місцеві 
бюджети 

Інші 
дже-
рела 

7. 
Створення парку 

виселених сіл (урочище 
"Дем’янів лаз") 

Управління 
інформаційної діяльності 

та комунікацій з 
громадськістю, 

управління культури, 
національностей та 

релігій 
облдержадміністрації, 
Івано-Франківський 

обласний музей 
визвольної боротьби  

ім. С. Бандери  
в м. Івано-Франківську, 

Івано-Франківський 
міськвиконком 

2020 рік 2020 135,0 135,0 
В межах 

кошторисних 
призначень 

 

Меморіалізація місць 
пам’яті депортацій 

8. 
Встановлення пам’ятних 

знаків на місцях вивезених 
сіл 

Управління 
інформаційної діяльності 

та комунікацій з 
громадськістю, 

управління культури, 
національностей та 

релігій 
облдержадміністрації, 

КП "Пам’ять" 

2020 рік 2020 700 700 
В межах 

кошторисних 
призначень 

– 

9. 

Створення інтернет-
ресурсу "Втрачений рай", 
де буде онлайн-карта зі 
списками депортованих, 

записами спогадів, даними 
про депортованих тощо 

Управління 
інформаційної діяльності 

та комунікацій з 
громадськістю 

облдержадміністрації 

2020 рік 2020 255 255 
В межах 

кошторисних 
призначень 

- 

Збереження та 
популяризація 

національної історії, 
патріотичне 

виховання молоді 



№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавці 
Термін 

виконання 

Програмні обсяги фінансування, тис. грн. 
Очікувані 

результати Рік 
Всього, 
тис. грн. 

Облас-
ний 

бюджет 

Місцеві 
бюджети 

Інші 
дже-
рела 

10. 

Прибирання українських 
цвинтарів і місць пам’яті на 

території Республіки 
Польща 

Управління 
інформаційної діяльності 

та комунікацій з 
громадськістю 

облдержадміністрації 

2020 рік 2020 155 155 
В межах 

кошторисних 
призначень 

- 
Меморіалізація місць 

пам’яті депортацій 

11. 

Виготовлення та 
трансляція документаль-

ного фільму про депортації 
українців 

Управління культури, 
національностей та 

релігій 
облдержадміністрації, 

ОТБ "Галичина" 

2020 рік 2020 100 100 
В межах 

кошторисних 
призначень 

- 

Виготовлення та 
трансляція 

документального 
фільму 

 
 
 

Перший заступник голови обласної ради Василь Гладій 
 
 
Т. в. о. голови обласної державної адміністрації  Віталій Федорів 

 
 


