31.03.2016

№

159

Про підготовку та відзначення в
області 100-річчя подій Української
революції 1917–1921 років
Відповідно до статті 6, п. 1 ст. 22 та п. 9 частини першої ст. 39 Закону
України „Про місцеві державні адміністрації“, Указу Президента України від
22.01.2016 № 17/2016 „Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української
революції 1917 – 1921 років“, з метою гідного відзначення вказаних подій та
вшанування пам’яті їх учасників:
1. Затвердити план заходів із підготовки та відзначення 100-річчя подій
Української революції 1917–1921 років (далі – план заходів), що додається.
2. Утворити організаційний комітет із підготовки та проведення заходів
із відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років,
вшанування пам’яті її учасників (далі – організаційний комітет) та затвердити
його персональний склад, що додається.
3. Установити, що основним завданням організаційного комітету
є забезпечення організації та координації заходів із підготовки та відзначення
в області 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років.
4. Організаційний комітет у своїй діяльності з процедурних питань
керується
Примірним
положенням
про
консультативно-дорадчий,
координаційний та інший допоміжний орган обласної державної адміністрації,
затвердженим розпорядженням обласної державної адміністрації від
12.10.2009 № 285 „Про допоміжні органи облдержадміністрації“, та припиняє
свою діяльність за розпорядженням обласної державної адміністрації.
5. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним
державним адміністраціям, рекомендувати виконавчим комітетам міських рад
міст обласного значення про стан виконання плану заходів інформувати
управління культури обласної державної адміністрації щорічно до 1 грудня
протягом 2016 – 2021 років, якому узагальнену інформацію подавати обласній
державній адміністрації до 15 грудня відповідно.
6. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним
державним адміністраціям, рекомендувати виконавчим комітетам міських рад
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міст обласного значення витрати на виконання плану заходів здійснювати
в межах асигнувань, передбачених у відповідних місцевих бюджетах та галузях.
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови – керівника апарату обласної державної адміністрації Овчаренка С. М.
та управління культури обласної державної адміністрації.

Голова

Ю. Ткаченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження обласної
державної адміністрації
31.03.2016 № 159

ПЛАН
заходів із підготовки та відзначення 100-річчя подій
Української революції 1917–1921 років
1. Здійснити підготовку і проведення у містах, інших населених пунктах
області заходів, присвячених 100-річчю подій Української революції 1917–1921
років.
Районні державні адміністрації (далі –
райдержадміністрація),
виконавчі
комітети
міських рад міст обласного значення (далі –
міськвиконком) (за згодою)
Протягом 2016–2021 років
2. Забезпечити в межах наданих повноважень підтримання у належному
стані братських та одиноких могил, меморіальних комплексів, скульптурних,
архітектурних та інших споруд і об’єктів, що увічнюють пам’ять про події
Української революції 1917–1921 років, із широким залучення громадських
організацій, підприємств усіх форм власності.
Райдержадміністрації,
міськвиконкоми
(за згодою), управління обласної державної
адміністрації (далі – облдержадміністрація):
житлово-комунального господарства, культури
Протягом 2016–2021 років
3. Організувати в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних
закладах тематичні книжкові виставки, виставки архівних документів;
у краєзнавчих музеях здійснити оновлення експозицій, присвячених героям
подій Української революції 1917–1921 років.
Управління освіти і науки облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
(за згодою), Державний архів області
Протягом 2016–2021 років
4. Організувати та провести просвітницькі заходи: наукові, науковопрактичні конференції, „круглі столи“, виховні та інформаційні години,
спрямовані на донесення інформації про події Української революції 1917–1921
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років,
виховання
патріотизму
та підвищення в учнівської та студентської
молоді інтересу до історії України.
Управління освіти і науки облдержадміністрації,
райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою),
Державний архів області
Протягом 2016–2021 років
5. Створити та забезпечити демонстрацію циклу радіо-, телепередач,
присвячених подіям та героям Української революції 1917–1921 років на
Черкащині.
Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації,
Філія
Національної
телекомпанії України „Черкаська регіональна
дирекція“ (за згодою)
Протягом 2016–2021 років
6. Створити інформаційні інтернет–сторінки на сайтах Державного архіву
області, комунального закладу „Обласний краєзнавчий музей“ Черкаської
обласної ради, облдержадміністрації, обласної організації Національної спілки
краєзнавців України.
Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації, управління культури
облдержадміністрації, Державний архів області,
Обласна організація Національної спілки
краєзнавців України (за згодою)
Протягом 2016–2017 років
7. Розробити туристичні маршрути та подати їх на включення до
Всеукраїнської туристичної програми „Шляхами Української революції
1917–1921 років“.
Департамент
регіонального
розвитку
облдержадміністрації,
управління
культури
облдержадміністрації
Протягом 2016 року
8. Розглянути питання та вжити заходів щодо присвоєння імен героїв
Української революції 1917–1921 років вулицям населених пунктів області,
пов’язаних з подіями Української революції 1917–1921 років.
Райдержадміністрації,
(за згодою)
Протягом 2016–2021 років

міськвиконкоми
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9. Скласти перелік місць Черкаської області, пов’язаних з Українською
революцією 1917–1921 років та подати його для внесення до Всеукраїнського
проекту „Місця пам’яті Української революції 1917–1921 років“.
Управління облдержадміністрації: культури,
освіти і науки, Черкаський національний
університет ім. Б. Хмельницького (за згодою),
Обласна організація Національної спілки
краєзнавців України (за згодою)
Протягом 2016 року
10. Здійснити благоустрій прилеглої території Гайдамацького ставу
в межах пам’ятки природи загальнодержавного значення „Холодний Яр“.
Управління містобудування і архітектури
облдержадміністрації,
Чигиринська
райдержадміністрація,
Черкаське
обласне
управління
лісового
та
мисливського
господарства (за згодою),
управління
екології
та
природних
ресурсів
облдержадміністрації
До 01.01.2017
11. Облаштувати джерело головного отамана Холодноярської Республіки
Василя Чучупаки.
Райдержадміністрації: Кам’янська, Чигиринська,
Черкаське обласне управління лісового та
мисливського
господарства
(за
згодою),
управління екології та природних ресурсів
облдержадміністрації
До 01.01.2017
12. Здійснити реставраційні та відновлювальні роботи на території філії
„Холодний Яр“ Національного історико-культурного заповідника „Чигирин“ та
інших об’єктах, пов’язаних з подіями Української революції 1917–1921 років.
Райдержадміністрації,
міськвиконкоми
(за
згодою),
управління
містобудування
і архітектури облдержадміністрації, Черкаське
обласне управління лісового та мисливського
господарства (за згодою), управління екології та
природних
ресурсів
облдержадміністрації,
Національний історико-культурний заповідник
„Чигирин“ (за згодою)
До 01.01.2021
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13. Підготувати до друку та видати збірник документів і матеріалів
„Черкащина в період Української революції 1917–1921 років“.
Департамент інформаційної діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації, Черкаський національний
університет ім. Б. Хмельницького (за згодою),
Державний архів області, Обласна організація
Національної спілки краєзнавців України
(за згодою)
До 01.01.2017
14. Вивчити питання щодо надання статусу заповідних територій
визначним місцям та територіям Черкащини, пов’язаним із подіями
українського державотворення та українського визвольного руху.
Управління облдержадміністрації: екології та
природних
ресурсів,
культури,
райдержадміністрації,
Черкаське
обласне
управління
лісового
та
мисливського
господарства (за згодою)
Протягом 2016–2021 років
15. Провести заходи щодо популяризації ідеї створення об’єкту природнозаповідного фонду загальнодержавного значення Національного природного
парку „Холодний Яр“ на території Чигиринського та Кам’янського районів.
Управління екології та природних ресурсів
облдержадміністрації, Черкаський національний
університет ім. Б. Хмельницького (за згодою),
управління культури облдержадміністрації
Протягом 2016–2021 років
16. Провести ремонтні роботи сполучних шляхів, що ведуть до історичних
місць Черкащини, пов’язаних з подіями Української революції 1917–1921 років.
Служба автомобільних доріг у Черкаській
області, райдержадміністрації, міськвиконкоми
(за згодою)
До 01.01.2017
17. Організувати та провести у загальноосвітніх, початкових мистецьких
навчальних закладах області творчий конкурс дитячих робіт на тему „Боротьба
за Незалежність України та її захист в ХХ–ХХІ століттях“.
Управління облдержадміністрації: культури,
освіти
та
науки,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (за згодою)
Протягом 2016 року
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18. Організувати виставки творчих робіт майстрів народного мистецтва,
присвячені подіям Української революції 1917–1921 років.
Управління культури облдержадміністрації,
КУ „Обласний художній музей“ Черкаської
обласної ради, Обласний осередок Національної
спілки
майстрів
декоративно-прикладного
мистецтва України (за згодою)
Протягом 2016–2021 років
19. Створити музей вільного козацтва в с. Гусакове Звенигородського
району, залучити до створення експозиції матеріали нащадків учасників
започаткування руху вільного козацтва.
Звенигородська
райдержадміністрація,
управління культури облдержадміністрації
Протягом 2016–2017 років
20. Забезпечити правопорядок, медичне обслуговування
заходів,
присвячених подіям Української революції 1917–1921 років.
Головне управління Національної поліції в
Черкаській області (за згодою), управління
охорони здоров’я облдержадміністрації
Протягом 2016–2021 років
21. Сприяти широкому висвітленню в засобах масової інформації заходів,
присвячених подіям Української революції 1917–1921 років.
Департамент інформаційної діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації,
Філія
Національної
телекомпанії України „Черкаська регіональна
дирекція“ (за згодою)
Протягом 2016–2021 років

Заступник голови – керівник апарату

С. Овчаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження обласної
державної адміністрації
31.03.2016 № 159

СКЛАД
організаційного комітету із підготовки та проведення заходів із відзначення
100-річчя подій Української революції 1917–1921 років та вшанування пам’яті
її учасників
ТКАЧЕНКО
Юрій Олегович

– голова обласної державної адміністрації, голова
організаційного комітету

ОВЧАРЕНКО
Сергій Миколайович

– заступник голови – керівник апарату обласної
державної адміністрації, заступник голови
організаційного комітету

СУХОВИЙ
Микола Олександрович

– заступник начальника управління – начальник
відділу охорони культурної спадщини, музейної
справи та з питань релігій управління культури
обласної державної адміністрації, секретар
організаційного комітету
Члени організаційного комітету:

БОЙЧЕНКО
Зоя Олександрівна

– член політичної партії
„Всеукраїнське
об’єднання
„Свобода“,
співробітник
Українського інституту національної пам’яті
(за згодою)

БОТНАР
Юрій Андрійович

– депутат обласної ради, лідер молодіжного крила
політичної партії „Всеукраїнське об’єднання
„Свобода“ (за згодою)

ГАЛУШКО
Ольга Сергіївна

– громадський діяч, аспірант Національного
ботанічного саду імені Миколи Гришка
Національної
Академії
наук
України,
координатор
створення
Національноприродничого парку Холодний Яр (за згодою)

ДАНИЛЕВСЬКИЙ
Валерій Вікторович

– начальник управління освіти і науки обласної
державної адміністрації
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ДЗЮБЕНКО
Олександр Миколайович

– начальник Черкаського обласного управління
лісового
та
мисливського
господарства
(за згодою)

ДМИТРЕНКО
Василь Іванович

– начальник управління містобудування та
архітектури обласної державної адміністрації

ЗВЯГІНЦЕВА
Олена Миколаївна

– начальник управління екології та природних
ресурсів обласної державної адміністрації

КАЛІНІЧЕНКО
Михайло Михайлович

– виконавчий директор
філії Національної
телекомпанії України „Черкаська регіональна
дирекція“ (за згодою)

КЛИМЕНКО
Володимир Андрійович

– голова Чигиринської
адміністрації

КУЗЬМІНСЬКА
Світлана Олександрівна

– в. о. голови правління ПАТ „Черкасиобленерго“
(за згодою)

КОВАЛЬ
Роман Миколайович

– громадський діяч, письменник, краєзнавець,
дослідник
історії
визвольної
боротьби
українського народу першої половини XX
століття (за згодою)

КРАВЕЦЬ
Андрій Миколайович

– радник відділу радників
державної адміністрації

КРАВЧЕНКО
Наталія Миколаївна

– директор Департаменту
державної адміністрації

ЛАВРІНЕНКО
Назар Петрович

– історик, краєзнавець, кандидат історичних наук,
редактор (за згодою)

ЛОБАС
Михайло Віталійович

– начальник
управління
охорони
обласної державної адміністрації

МЕЛЬНИЧЕНКО
Василь Миколайович

– голова обласної організації Національної спілки
краєзнавців України (за згодою)

НАСТЕНКО
Юрій Олександрович

– начальник
Служби
автомобільних
у Черкаській області (за згодою)

ОСТРОВСЬКИЙ
Олег Анатолійович

– крайовий отаман Чигиринської громадської
організації „Вільне козацтво Холодного Яру“
(за згодою)
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ПАСІЧНИК
Сергій Леонідович

– директор
Департаменту
інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
обласної державної адміністрації

ПОЛТАВЕЦЬ
Василь Іванович

– генеральний директор Національного історикокультурного
заповідника
„Чигирин“
(за згодою)

ПОТАПЕНКО
Володимир Миколайович

– голова Шполянської
адміністрації

ПУСТОВАР
Владислав Володимирович

– т. в. о. начальника Головного управління
Національної поліції в Черкаській області
(за згодою)

СОЛОШЕНКО
Богдан Миколайович

– перший заступник голови Кам’янської районної
державної адміністрації

районної

державної

ЧЕРЕВКО
– ректор Черкаського національного університету
Олександр Володимирович
імені
Богдана
Хмельницького
(за згодою)
ЧИЖ
Віра Григорівна

– начальник
Головного
управління
Держсанепідслужби
у
області,
головний
державний санітарний лікар області (за згодою)

ШАМАРА
Сергій Олександрович

– директор Коледжу економіки і управління,
кандидат історичних наук, доцент (за згодою)

ШВЕДЕНКО
Микола Миколайович

– начальник Черкаського обласного управління
водних ресурсів (за згодою)

ЮЩЕНКО
Олексій Миколайович

– представник
громадської
організації
„Самооборона майдану в Черкаській області“
(за згодою)

Заступник голови – керівник апарату

С. Овчаренко

