


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови обласної 

держадміністрації – начальника 

обласної військової адміністрації  

_____________________ № _______ 
 

 

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН  

з підготовки та проведення заходів у зв’язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932 – 1933 років  

в Україні – геноциду Українського народу на 2022 – 2023 роки 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Строк 

виконання 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 

1. Публікація тематичних звернень голови обласної державної 

адміністрації – начальника обласної військової адміністрації на 

офіційних медіаресурсах та соціальних мережах 

26 листопада 

2022, 2023 років 

 

Департамент масових комунікацій 

облдержадміністрації  

2. 

 

Участь у всеукраїнській акції вшанування пам’яті жертв 

голодоморів «Запали свічку» 

управління культури, національностей, релігій 

та туризму облдержадміністрації 

3. Проведення меморіального заходу зі вшанування пам’яті жертв 

Голодомору 1932 – 1933 років в Україні 

26 листопада 

2023 року 

4. Презентація тематичних книжкових виставок «Голодомор в 

Україні – злочин проти людяності» у бібліотеках області 

листопад  

2022, 2023 років 

 

управління культури, національностей, релігій 

та туризму облдержадміністрації, Луганська 

обласна універсальна наукова бібліотека 

5. 

 

Створення куточків пам’яті та скорботи «Історія нас горем 

вчить» у бібліотеках області 

управління культури, національностей, релігій 

та туризму облдержадміністрації, 

сільські, селищні, міські військові 

адміністрації, військово-цивільні адміністрації 
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1 2 3 4 
6. Експонування пересувної тематичної виставки Луганського 

обласного краєзнавчого музею «Голодомор 1932 – 1933 років на 

Луганщині» 

листопад  

2022, 2023 років 

 

управління культури, національностей, релігій 

та туризму облдержадміністрації, 

сільські, селищні, міські військові 

адміністрації, військово-цивільні адміністрації  7. 

 

Організація переглядів художніх, документальних фільмів та 

відео-спогадів «Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні» у 

бібліотеках та музеях області 

8. Проведення інформаційних годин, вечорів-реквіємів «Незгасима 

рана України» у бібліотеках і музеях області  

9. 

 

Організація та проведення заходів щодо впорядкування 

пам’ятних знаків жертвам голодоморів в Україні 

10. Звернення до керівників обласних, релігійних організацій щодо 

проведення в їх молитовних приміщеннях поминальних 

богослужбових відправ за загиблими під час голодоморів 

управління культури, національностей, релігій 

та туризму облдержадміністрації 

11. Проведення музеями області дослідницької та пошукової роботи 

зі збору музейних експонатів,  спогадів свідків Голодоморів з 

метою створення та оновлення тематичних музейних експозицій 

управління культури, національностей, релігій 

та туризму облдержадміністрації, 

сільські, селищні, міські військові 

адміністрації, військово-цивільні адміністрації 

12. Розміщення документальної онлайн-виставки «Де серп і молот, 

там смерть і голод» на офіційному вебсайті та сторінках у 

соціальних мережах 

Державний архів Луганської області 

13. Організація та проведення тематичних екскурсій  

(м. Дніпро), циклів інформаційних заходів, акцій 

для молоді Луганщини 

Управління молоді та спорту 

облдержадміністрації, ОКУ «Луганський 

обласний центр підтримки молодіжних 

ініціатив та соціальних досліджень» (за 

згодою) 

14. Проведення онлайн-виставок, класних годин, засідань «круглого 

столу», днів інформування у вищих навчальних закладах та 

закладах соціального захисту області 

протягом  

2022 – 2023 років 

 

департаменти облдержадміністрації: освіти і 

науки; соціального захисту населення   

15. Проведення кампанії тематичної соціальної реклами в 

електронних ЗМІ області та соціальних мережах 

Департамент масових комунікацій 

облдержадміністрації 
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16. Висвітлення реалізації тематичних заходів в електронних ЗМІ 

області та соціальних мережах 

протягом  

2022 – 2023 років 

Департамент масових комунікацій 

облдержадміністрації 

 

 

Директор Департаменту  

масових комунікацій             Альбіна КУШЕЛЕВА 


