
             

       
 

УКРАЇНА 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Сьоме демократичне скликання 
(Дев’ятнадцята сесія) 

 
РІШЕННЯ 

 
від 08.12.2017. № 683-19/2017 
м. Івано-Франківськ 
 
 
Про внесення змін до обласної 
Програми пошуку та перепоховання 
 жертв воєн, депортацій та репресій 
тоталітарних режимів на 2016-2018 роки 
 
 

З метою забезпечення виконання основних заходів обласної Програми 
пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних 
режимів на 2016-2018 роки,   затвердженої   рішенням   обласної  ради  від   
25.12.2015. № 51-2/2015 та відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" обласна рада 

 
вирішила: 

 
1. Внести зміни до обласної Програми пошуку та перепоховання жертв 

воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів на 2016-2018 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015. № 51-2/2015, виклавши 
Паспорт та Перелік заходів обласної Програми пошуку та перепоховання жертв 
воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів на 2016-2018 роки в новій 
редакції (додаються). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань 
соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку 
малого і середнього бізнесу (О. Дзеса). 

 
 
 

Голова обласної ради                      Олександр Сич 
 
 

 

 

 

 



Паспорт 
обласної Програми пошуку та перепоховання 

жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів 
на 2016-2018 роки 

 
 

1. Ініціатор розроблення обласної Програми (замовник) – обласна рада. 

2. Розробник обласної Програми – КП "Пам'ять". 

3. Термін реалізації обласної Програми – 2016-2018 роки. 

4. Етапи фінансування обласної Програми – 2016-2018 роки. 

5. Обсяги фінансування обласної Програми (тис. грн.): 1100 тис. грн. 
 

Роки 

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн. 

Всього 
в т.ч. за джерелами фінансування 

обласний 
бюджет 

місцеві  
бюджети 

інші 
джерела 

2016 300,0 300,0 Виходячи із 
наявних 

фінансових 
ресурсів 
місцевого 
бюджету 

Відповідно до 
можливих 
надходжень 

2017 350,0 350,0 

2018 450,0 450,0 
 

6. Прогноз результатів виконання обласної Програми. 
Виконання обласної Програми дасть змогу гідно вшанувати жертв воєн, 
депортацій та репресій тоталітарних режимів. 

7. Термін проведення звітності – звіт про виконання Програми подається 
обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним 
кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань. 
 
 
 
Замовник Програми 
Голова обласної ради  О.Сич 

 
 

Виконавець Програми 
Директор КП "Пам'ять"  В.Тимків 



 
 
 
 
 
Додаток  
до обласної Програми пошуку та перепоховання 
жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних 
режимів на 2016-2018 роки 

 
Перелік заходів, 

обсяги та джерела фінансування обласної Програми пошуку та перепоховання 
жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів на 2016-2018 роки 

 
 
Назва замовника: Обласна рада 
Назва Програми: Обласна Програма пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів 

на 2016-2018 роки 

 

№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання, 
роки  

Орієнтовні обсяги 
фінансування з 

обласного бюджету* 
 (тис. грн.) 

Очікувані результати 

1. Проведення комплексу науково-
ексгумаційних досліджень 
невідомих поховань жертв воєн, 
депортацій та репресій 
тоталітарних режимів. 

Комунальне підприємство 
обласної ради з питань 
пошуку та перепоховання 
жертв воєн, депортацій та 
репресій тоталітарних 
режимів "Пам’ять" 

2016 рік 
 

2017 рік 
 

2018 рік 

140,0 
 

180,0 
 

220,0 

Виявлення поховань 
жертв воєн, 
депортацій та 
репресій тоталітарних 
режимів 



№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання, 
роки  

Орієнтовні обсяги 
фінансування з 

обласного бюджету* 
 (тис. грн.) 

Очікувані результати 

2. Збір необхідної інформації про 
поховання та пов’язані з ними 
історичні події. Поповнення банку 
даних про поховання жертв воєн, 
національно-визвольних змагань, 
політичних репресій, голодоморів 
та депортацій. 

Комунальне підприємство 
обласної ради з питань 
пошуку та перепоховання 
жертв воєн, депортацій та 
репресій тоталітарних 
режимів "Пам’ять" 

2016 рік 
 

2017 рік 
 

2018 рік 

50,0 
 

50,0 
 

100,0 

Інформування 
громадськості про 
поховання 

3. Залучення студентської та 
учнівської молоді до збору 
документальних матеріалів, 
свідчень учасників воєн, 
національно-визвольних змагань, 
очевидців політичних репресій, 
голодоморів і примусових виселень 
для поповнення фондів музеїв, 
використання цих матеріалів у 
навчально-виховному процесі. 

Департамент освіти, науки та 
молодіжної політики  
облдержадміністрації, 
управління культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
(міст обласного та районного 
значення), селищних і 
сільських рад  
 

2016-2018 
роки 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Пізнання історичної 
правди, виховання 
християнської моралі 
та патріотизму 

4. Організація і проведення наукових 
конференцій з питань увічнення 
пам’яті жертв воєн, національно-
визвольних змагань, політичних 
репресій, голодоморів та 
депортацій. 

Комунальне підприємство 
обласної ради з питань 
пошуку та перепоховання 
жертв воєн, депортацій та 
репресій тоталітарних 
режимів "Пам’ять", 
управління культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації 

2016 рік 
 

2017 рік 
 

2018 рік 

20,0 
 

20,0 
 

20,0 

Пізнання історичної 
правди 



№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання, 
роки  

Орієнтовні обсяги 
фінансування з 

обласного бюджету* 
 (тис. грн.) 

Очікувані результати 

5. Проведення у краєзнавчих і 
шкільних музеях, бібліотеках 
тематичних заходів та екскурсій, 
присвячених пам’яті жертв воєн, 
національно-визвольних змагань, 
репресій та депортацій. 

Управління культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації 2016-2018 

роки 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Пізнання історичної 
правди 

6. Висвітлення в засобах масової 
інформації області теми 
жертовності в українській історії, 
належного вшанування пам’яті про 
полеглих. 

Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації, засоби 
масової інформації області 

2016 рік 
 

2017 рік 
 

2018 рік 

5,0 
 

5,0 
 

5,0 

Відродження 
історичної пам’яті 

7. Проведення інвентаризації 
існуючих кладовищ і поховань на 
території області. 

Виконавчі комітети міських 
(міст обласного та районного 
значення), селищних і 
сільських рад, управління 
культури, національностей та 
релігій облдержадміністрації 

2016 рік 
 

2017 рік 
 

2018 рік 

5,0 
 

10,0 
 

20,0 

Упорядкування 
архівних баз даних 
про жертв воєн, 
депортацій та 
репресій тоталітарних 
режимів 



№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання, 
роки  

Орієнтовні обсяги 
фінансування з 

обласного бюджету* 
 (тис. грн.) 

Очікувані результати 

8. Облаштування і встановлення 
пам'ятних знаків, монументів у 
місцях визвольних подій, поховань 
жертв воєн, національно-
визвольних змагань, політичних 
репресій, голодоморів і депортацій 
на території області. 

Управління культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації, 
департамент будівництва, 
житлово-комунального 
господарства, 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
(міст обласного та районного 
значення), селищних і 
сільських рад 

2016 рік 
 

2017 рік 
 

2018 рік 

50,0 
 

55,0 
 

55,0 

Належне увічнення 
пам’яті загиблих 

9. Видання матеріалів за 
результатами пошукових, наукових, 
дослідницьких та упоряджувальних 
робіт. 

Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації 

2016 рік 
 

2017 рік 
 

2018 рік 

30,0 
 

30,0 
 

30,0 

Введення в науковий 
обіг фактів української 
історії, популяризація 
української історії, 
зміцнення історичної 
пам’яті українців 

 
* - фінансування заходів Програми за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, здійснюється виходячи 
із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету та в міру залучення інших коштів, не заборонених законодавством. 
  
 

Директор КП "Пам'ять"           Василь Тимків 


