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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВ НА АД4IНI С ТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Кам'янка-Бузька zз//аzаg//g

Про вidзначення 75-х рокован
почаrпл{у dепорmацiii украiнцiв з
Лемкiвuluнu, Наdсяння, Холмtцuнu,
Пiвdенноzо Пidляшшя, Любачiвлцuнu,
Захidноt Бойкiвtцuнu у 1944-1951 роках

На виконання розпорядження Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 05 липня

2019 року J\ъ 501- р <Про yTBopeHHrI Органiзацiйного KoMiTeTy та затвердження

планУ заходiв з вiдзначеннll 75-х роковин депортацiТ украiЪцiв з Лемкiвщини,

Надсяння, Холмщини, Пiвденного Пiдляшшя, Любачiвщини, Захiдноi

БойкiвЩини У Ig44 - 1951 роках)), рiшення Львiвськоi обласноТ ради вiд |]
квiтня 2018 року J\Ф 679 <Про встановлення на Львiвщинi Дня вшануваннЯ

пам'ятi примусово виселених украiнцiв iз територii Закерзоння)), розпорядження
Львiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ вiд 19 серпня 2019 року j\ъ 8вз/0/5-

19, З метоЮ вшанува""" .rur'ятi примусово виселених украiЪцiв iз територiТ

Закерзоння.

1. Затвердити План заходiв з пiдготовки та вiдзначення у 20|9 роцi 75-х

роковин.. початкУ депортацii украiЪцiв з Лемкiвщини, Надсяння, Холмщини,

ili"д.""оiq Пiдляшшя, Любачiвщини, Захiдноi Бойкiвщини у 1944_1,951 роках,,

що додаеться.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керiвника апарату

райдержадмiнiстрацii Л. В исочанську.

А. ВАШКIВСЬКИЙПерший



районноi 4ержавноТ адмiнiстрацiТ
u 2/,
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плАн

заходiв з вiдзначення 75-х роковин початку депортацiТукраiЪцiв з ЛемКiвЩИНи,
Надсяння, Холмщини, Пiвденного ПЦляшшя, Любачiвщини, ЗахйноТ

Бойкiвщини у 1944 - 1951 роках

1. Забезпечити органiзацiю та проведення меморiа-пьних заходiв у зв'язкУ
iз 75-ми роковинами початку депортацii украiЪцiв з Лемкiвщини, НаДсяння,
Холмщини, Пiвденного Пiдляшшя, Любачiвщини, Захiдноi Бойкiвщини У |944 -
1951 роках за участю представникiв оргаrriв державноi влади, органiв мiсцевОгО

самоврядування, громадськостi, ду(овенства, засобiв масовоТ iнфОРМацiТ.
Вiддiл комунiкацiй з громадськiстю,
органiзацiйноi та iнформацiйноТ роботи
апарату рйдержадмiнiстрачiТ;
сектор культури райдержадмiнiстрацii;
органи мiсцевого самоврядування

TepMiH: 8 вересня 2019 року

2. Забезпечити проведення у закJIадах освiти та культури засiдань за круглим
столом, ceMiHapiB, iнших виховних, iформацiйно-гlросвiтницъких заходiв за участю
представникiв товариств депортованих украiЪцiв з метою донесення до молодi та

сryдентiв об'ективноi iнформацiТ про передумови, перебiг i наслiдки депортацii

украiнцiв.
.,. , Вiддiл освiти райдержадмiнiстрацii;

вiддiл культури райдержадмiнiстрачiТ;

TepMiH: вересень-жовтень 201'9 року

з. Створити тематичнi музейнi експозицiI i виставки архiвних документiв та

ф отовиставки, приурочен i депортацiI украiЪцiв.
Архiвний вiддiл райдержадмiнiстрацii;
Вiддiл комунiкацiй з громадськiстю,
органiзацiйноТ та iнформацiйноi роботи
апарату райдержадмiнiстрацii;
сектор культури райдержадмiнiстрацiI;
органи мiсцевого самоврядування

TepMiH: протягом 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

J\ъ

2019 року
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4. Забезпечити показ у закJIадах освiти та культури району тематичних
художнiх та документ€Lльних фiльмiв, присвячених перiоду депортацii украiЪцiв У
|944 - |95| роках: кЕвакуйованi назавжди)), <<Вогонь i збоя>, <<Незламнi>,

<Переселенi душЬ.
Вiддiл освiти райдержадмiнiстрацiТ;
вiддiл культури райдержадмiнiстрацiТ;, органи мiсцевого самоврядування

. TepMiH: вересень 2019 року

5. Забезпечити проведення iнформацiйно-просвiтницькоТ кампанii щодо 7 5 -их
. роковин початку депортацii украiнцiв з Лемкiвщини, Надсяння, ХолмщиНИ,
' Пiвденного Пiдrяшшя, Jkобачiвщини, ЗахiдноТ Бойкiвщини у I 944 - 195I РОКаХ.

Вiддiл комунiкацiй з громадськiстю,
органiзацiйноi та iнформацiйноi роботи
апарату райдержадмiнiстрацii;
сектор кульryри райдержадмiнiстрацiТ;
вiддiл освiти райдержадмiнiстрацiТ

TepMiH: вересень 201'9 року

6. Забезпечити широке висвiтлення в засобах масовоТ iнформацiТ заходiв у
зв'язку iз 75-ми роковинами депортацiТ украТнцiв.

Вiддiл комунiкацiй з громадськiстю,
органiзацiйноi та iнформацiйноI робоiи
апар ату райдержадмiнiстрацiТ;

TepMiH: протягом 201,9 року

iромадськiстю, органiзацiйноТ та

раидержадмlнlстрацu.

]. 'Iцформацiю про проведену робоry надати вiддiлry комунiкацiй з

iнформацiйноТ роботи апарату

Вiддiл освiти райдержадмiнiстрачii;
вiддiл культури райдержадмiнiстрачiТ;
архiвний вiддiл рйдержадмiнiстрачiТ;

органи мiсцевого самоврядування

TepMiH: до 10 грудня 2019 року


