ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА

П’ЯТЕ СКЛИКАННЯ
П ’ЯТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 27 січня 2015 року
м. Тернопіль

№1852

Про внесення змін до обласної
програми вшанування українців,
поспіраждалих у XX столітті
внаслідок окупаційних режимів,
на 2014 - 2016 роки
Розглянувши
пропозиції
Тернопільської
обласної
державної
адміністрації, враховуючи рекомендації постійної комісії Тернопільської
обласної ради з питань духовності, культури, свободи слова та інформації,
відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» Тернопільська обласна рада
вирішила:
1. Внести такі зміни до обласної програми вшанування українців,
постраждалих у XX столітті внаслідок окупаційних режимів, на 2014-2016
роки, затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради від 12 листопада
2013 року № 1533 (зі змінами і доповненнями, внесеними рішенням
Тернопільської обласної ради від 17 квітня 2014 року № 1641):
1.1.
Пункт 5 розділу 1 програми «Паспорт програми» викласти у такій
редакції:
«5

В ід п о в ід а л ь н і
п рограм и

виконавці

В ід д іл к о м у н ік а ц ій
д ія л ь н о с т і

з г р о м а д с ь к іс т ю , в ід д іл ін ф о р м а ц ій н о ї

о б л д е р ж а д м ін іс т р а ц ії»

1.2.
У розділі 4 програми «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання
проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання
програми» останнє речення викласти у такій редакції:
«Головні розпорядники коштів обласного бюджету, передбачених на
виконання програми, визначаються щорічно при затвердженні обласного
бюджету на відповідний бюджетний період.».
(

1.3. Розділі 6 програми
«Напрямки діяльності та заходи обласної
програми вшанування українців, постраждалих у XX столітті внаслідок
окупаційних режимів, на 2014 - 2016 роки» викласти у новій редакції
(додається).
1.4. Розділ 7 програми «Координація та контроль за ходом виконання
програми» викласти у такій редакції:
«7. Координація та контроль за ходом виконання програми
Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні
адміністрації та органи місцевого самоврядування, територіальні підрозділи
центральних органів виконавчої влади, які є відповідальними за виконання
передбачених програмою заходів, забезпечують їх реалізацію у повному обсязі
у визначені терміни, подають відповідну інформацію відділу комунікацій з
громадськістю обласної державної адміністрації до 20 грудня упродовж 2014 2016 років.
Відділ комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації
подає узагальнену інформацію про стан виконання програми Тернопільській
обласній раді до 25 грудня упродовж 2014-2016 років.
Контроль за виконанням програми здійснюється постійною, комісією
Тернопільської обласної ради з питань духовності, культури, свободи слова та
інформації.
Основні напрямки та заходи програми будуть коригуватися з урахуванням
соціально-економічної ситуації в області та чинної нормативно-правової бази.
Звітування перед обласною державною адміністрацією здійснює відділ
комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації.
Заходи програми фінансуються в межах коштів обласного бюджету.».
2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії
Тернопільської обласної ради з питань духовності, культури, свободи слова та
інформації.

Голова обласної рад^у‘ X 7
V/
е7

X'N0 7
\>
Vу у

'с п

ІЗ.ГІ. Хомінець

ц Ц и Ш . м . і С Т Н А ] 13 !:

7

/, \тл К,;:ііПОД!<>
/у'

у / у/

р /'С ? з

.

■х/Г'і

Додаток
до рішення Тернопільської обласної ради
від 27 січня 2015 року № 1852

6. Напрямки діяльності та заходи обласної програми вшанування українців, постраждалих у XX столітті
внаслідок окупаційних режимів, на 2014 - 2016 роки
№
з/п

1.

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
програми

Відновлення
1.Проводити
історичної пам'яті
цілеспрямовану
про боротьбу
об'єктивну та
українського
інтенсивну
народу за
інформаційну кампанію
незалежність у XX
шляхом публікації в
столітті
друкованих ЗМІ
інформацій щодо
національно-визвольної
боротьби українського
народу у XX столітті (з
розрахунку 1
публікація - 1 тис.
гривень)

Термін
виконання

Виконавці

Джерела
фінансу
вання

Щороку

Відділ інформаційної
діяльності
облдержадміністрації,
комунальна установа
Тернопільської
обласної ради
«Тернопільський
обласний молодіжний
методичний центр»

Обласний
бюджет

Орієнтовні обсяги
фінансування
(вартість), тис.
гривень, у тому
числі:
2014 2015 2016
12
12
12

Очікуваний
результат

Підвищення рівня
поінформованості
громадськості
щодо
національновизвольної
боротьби
українського
народу у XX
столітті
2014
12 публікацій

2015
12 публікап'

2016
12 публікацій

2
2. Розміщувати в
обласних електронних
ЗМІ матеріали про
боротьбу українського
народу за незалежність
у XX столітті
(з розрахунку 1
інформаційне
повідомлення - 1,5 тис.
гривень)

Щороку
Відділ інформаційної
діяльності
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

9

9

9

Створення нових
та поповнення
наявних інтернетсторінок
інформацією про
боротьбу
українського
народу за
незалежність у XX
столітті
2014
6 матеріалів
2015
6 матеріалів

3. Видання наукової
літератури про історію
Тернопільщини у XX
столітті

2014-2016
роки

Відділ комунікацій з
громадськістю,
департамент культури,
релігій та
національностей
комунальна установа
Тернопільської
обласної ради
«Тернопільська обласна
комунальна інспекція
охорони пам'яток
історії та культури»

Обласний
бюджет

60

85

90

2016
6 матеріалів
Збільшення обсягу
друкованої
продукції
(книжок,
інформаційних
буклетів, брошур,
довідників) 3
історії
Тернопільщини у
XX столітті.
Додрукарська
. підготовка та
виготовлення

■

г

\ /

Проведения заходів
з вшанування героїв
національно-визвольної
боротьби українського
народу
4.

2014-2016
роки

Відділ комунікацій з
громадськістю,
департамент культури,
релігій та"
'
національностей
облдержадміністрації,
комунальна установа
Те р Н О Т Т І Л Б С Б К О Т --------обласної ради
«Тернопільська обласна
комунальна інспекція
охорони пам'яток
історії та культури»

Обласний
бюджет

60

60

60

2014
Бережанський,
Борщівський,
Бучацький.^,
Гусятинські
Заліщицький.
Збаразький
райони
2015
Зборівський.
Козівський.
Кременецький.
Лановецький.
Монастириський.

-

5. а) Ведення
державного реєстру
військових поховань, їх
паспортизація, а також
ведення реєстру
пам'ятників та
пам’ятних знаків
провідникам
націоналістичного руху
в Україні

2014-2016

Департамент культури,
релігій та
національностей
облдержадміністрації.
- комуналь-Ш установа
Тернопільської
обласної ради
«Тернопільська обласна
комунальна інспекція
охорони пам'яток
історії та культури»

Обласний
бюджет

90

90

90

б) Створення музею
Ярослави Стецько в
м. Тернополі
в) Створення науковопошукової групи для
виявлення та вивчення
матеріалів, які призвели
до злочинів
окупаційних режимів
на території
Тернопільської області

6. інвентаризація
існуючих облікованих
поховань осіб, які

2014-2016

Департамент' культури,
релігій та
наці ональностей

буклетів, брошур
книг до
відзначення
*•
пам'ятних дат
(подій) загальним
тиражем
50 тис.
примірників
щороку
Вшанування на
належному рівні
героїв
національновизвольної
боротьби
українського
народу
(проведення 6
заходів щороку)
по 1 заходу
у районі

Обласний
бюджет

15

15

20

4
Підгаєцький
райони
2016
Підволочиський,
Теребовлянський.
Тернопільський,
Чортківський-^
Шумський раї
Облікування,
виготовлення
електронних
паспортів, ведення
електронної бази
даних, в тому
числі:
картографічні,
бібліографічні,
архівні матеріали,
фотографії
об'єктів
(фотоальбоми) та
тематичні
каталоги
військових
поховань взятих
на державний
облік

виготовлення 78
паспортів щороку
Перевірка стану
збереження,
складання

5

облдержадміністрації,
комунальна установа
Тернопільської
обласної ради
«Тернопільська обласна
комунальна інспекція
охорони пам'яток
історії та культури»

загинули на території
області під час воєн,
зокрема поховання
вояків УПА в
с. Фащівка
• Підволочиського
району

переліку пам'яток,
на яких необхідно
першочергово
провести
ремонтнореставраційні та
консерваційні
роботи
2014
78 об'єктів у
Бережанському.
Боршівському.
Бучацькому,
Гусятинському.
Заліщицькому.
Збаразькому
районах
2015
78 об'єктів у
Зборівському,
Козівському.
Кременецькому,
Лановецькому,
Монастириському,
Підгаєцькому
районах
2016
78 об'єктів у

-

ПІДВОЛОЧИСЬКО’

7. Розроблення
проектної документації

із землеустрою щодо
встановлення меж зон
охорони пам'яток
історії - меморіалів,
братських та одиночних
могил

2014-2016

Департамент культури,
релігій та

національностей
облдержадміністрації,
комунальна установа
Тернопільської
обласної ради
«Тернопільська обласна
комунальна інспекція
охорони пам'яток
історії та культури»

зо

зо

зо

Теребовлянсы
Тернопільському.
Чортківському,
Шумському
районах
Розроблення
проектної

6
документації із
землеустрою щодо
встановлення меж
зон охорони
пам'яток історії меморіалів,
братських та
одиночних могил
2014
78 об'єктів у —
Бережанському.
Боршівському,
Бучацькому,
Гусятинському.
Заліщицькому,
Збаразькому
районах
2015
78 об’єктів у
Зборівському.
Козівському.
Кременецькому,
Лановецькому,
Монастириському.
Підгаєцькому
районах

-

2016
78 об'єктів у
Підволочиському.
Теребовлянському.
Тернопільському.
Чортківському,
Шумському
районах

2~

з.

4.

Налагодження
діалогу влада суспільство,
започаткуй ання
громадської
дискусії щодо
актуальних
проблем
національновизвольної
боротьби
українців

Створення
системи
моніторингу
громадської думки
та проведення
всебічного аналізу
громадської думки
з приводу
подолання
негативних
наслідків
перебування
України під
владою інших
країн
Утворення
інформаційних
центрів 3
популяризації
героїв
національновизвольної
боротьби України
на базі
університетів та
сприяння їх
діяльності

2014-2016
Проводити за участю
роки
громадськості
(студентів, науковців,
представників
громадських
організацій) публічні *
заходи, засідання
«круглих столів» 3
актуальних питань
національно-визвольної
боротьби українського
народу у XX столітті

Забезпечити
проведення
соціологічних
досліджень і
моніторингу
поінформованості
. громадськості про
боротьбу українського
народу за незалежність
у XX столітті

Відділ комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації,
Всеукраїнська спілка
місцевого та
регіонального
молодіжного розвитку,
Тернопільське обласне
молодіжне науковопошукове товариство
«Обереги», комунальна
установа
Тернопільської
обласної ради
«Тернопільський
обласний молодіжний
методичний центр»

Щороку
Відділ комунікацій з
громадськістю, відділ
інформаційної
діяльності
облдержадміністрації

Обласний 1 50
бюджет

50

60

Широке вивченш.
подій
національноч
визвольної
боротьби
українського
народу у XX
столітті
Проведення 1
конференції, 1
семінару, 2
засідань «круглих
столів» щороку

Обласний
бюджет

4

4

4

Вивчення стану
поінформованості
громадськості
області з питань
боротьби
українського
народу за
незалежність у
столітті ч‘' /

Проведення двох
досліджень
щороку
Утворити
інформаційний центр з
питань популяризації
героїчного минулого
українського народу на
базі одного із
університетів міста
Тернополя

2014-2016
роки

Відділ комунікацій з
громадськістю,
департамент освіти і
науки
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

100

зо

ЗО

Забезпечення
належного рівня
виховання
молодого
покоління на
прикладах
героїчного
минулого
українського
народу

9

2014
Закупівля
оргтехніки та
забезпечення
безперервного
доступу до систем
зв’язку,
організація
науково-дослідної
діяльності
2015,2016

5.

У рамках
проведення Днів
вшанування
пам'яті українців,
постраждалих у
XX столітті від
окупаційної
політики
іноземних держав

Розміщувати у
спеціально відведених
громадських місцях
довідковоінформаційну
продукцію (постери,
сіті-лайти, плакати,
листівки, запрошення,
календарі, буклети,
карти, схеми тощо) з
метою поширення
інформації про героїчне
минуле українського
народу

2014-2016
роки

Відділ інформаційної
діяльності
облдержадміністрації,
виконавчий комітет
Тернопільської міської
ради,
райдержадміністрації.
Всеукраїнська спілка
місцевого та
регіонального
молодіжного розвитку

Обласний
бюджет

50

50

50

-

6.

Вшанування
пам'яті українців,
постраждалих у
XX столітті від
окупаційної
політики
іноземних держав

1. Проведення в
установленому порядку
комплексу науковоексгумаційних
досліджень невідомих
поховань жертв
політичних репресій,
визвольних змагань та
воєн з метою їх
перепоховання на
існуючі кладовища та
меморіали

2014-2016
роки

Відділ комунікацій з
громадськістю,
департаменти
культури, релігій та
національностей,
охорони здоров'я
облдержадміністрації,
райдержадміністрації.
виконавчий комітет
Тернопільської міської
ради.
комунальна установа
Тернопільської
обласної ради
«Тернопільська обласна
комунальна Інспекція
охорони пам'яток
історії та культури»

Обласний
бюджет

200

180

190

Забезпечення
безперервного
доступу до систем
зв'язку,
організація
науково-дослідної
діяльності
Підвищення рівня
поінформованості
громадськості
щодо
національновизвольної
боротьби
україн ського^-^
народу у Х>
столітті

10
Виготовлення,
розміщення та
розповсюдження
довідковоінформаційної
продукції (5 тис.
постерів, 1 тис.
сіті-лайтів, 3 тис.
плакатів, Ют;*'""'
листівок, 3 ти
запрошень, 3 тис.
календарів. 7 тис.
буклетів, 3 тис.
карт, 3 тис. схем
тощо) загальним
тиражем 40 тис.
примірників
щороку
Створення
Пантеонів Слави
борців за
незалежність
У країни
Проведення двох
пошукових та
науковоексгуманізаційних
досліджень
щороку

1

2014-2016
роки

2, Облаштування та
встановлення
пам'ятних знаків на
місцях пам'яті
українського народу
(могили, пам'ятники,
місця визначних подій
тощо)

3. Проведення
реконструкції даху
приміщення районної
комунальної установи
«Меморіальний
комплекс - музей
«Молотківська
трагедія» с. Молотків
Лановецького району

2014 рік

Відділ комунікацій з
громадськістю,
департамент культури,
релігій та
національностей
облдержадміністрації,
комунальна установа
Тернопільської
обласної ради
«Тернопільський
обласний молодіжний
методичний центр»,
райдержадміністрацій.
виконавчий комітет
Тернопільської міської
ради

Управління
капітального
будівництва
облдержадміністрації.
Лановецька районна
державна адміністрація.
Лановецька районна
рада

Обласний
бюджет

100

Обласний
бюджет

296.
507

Обласний
бюджет

100

100

100

Вшанування на
належному рівні
героїв
національновизвольної
боротьби
українського
народу
Виготовлення,
облаштування та
встановлення 5
пам'ятних знаків
на місцях пам’яті
українського
народу (могили,
пам'ятники,
барельєфи,
меморіальні та
інформаційні
таблиці тощо,
місця визначних
подій) щороку
Вшанування
пам'яті невин
жертв
окупаційного
режиму
Відродження
меморіального
комплексу ~
музею
«Молотківська
трагедія»

12

7.

Засудження
злочийів проти
українського
народу у XX
столітті

Підготовка відповідних
програм у засобах
масової інформації,
створення фільмів та
відеосюжетів

2014-2016
роки

Відділ інформаційної
діяльності
облдержадміністрації.
Тернопільська обласна
державна
телерадіокомпанія,
Всеукраїнська спілка
місцевого та
регіонального
молодіжного розвитку

100

100

Збільшення
середньодобового
обсягу теле- та
радіомовлення за
рахунок створ^'^я
теле- та ^
радіопрограм про
злочини проти
українського
народу у XX
столітті
Виготовлення 1
фільму, 4
інформаційних
програм, 10
відеосюжетів, 20
радіопрограм, 40
радіороликів
щороку

Всього:

Керуючий справами виконавчого а п а р а т ^ ^ - .
Тернопільської обласної ради
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