
 
УКРАЇНА  

 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ  

 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

12 травня 2017 року № 260/А-2017 

 

Про утворення районної робочої групи з питань 

реалізації Всеукраїнського проекту «Місця 

пам’яті Української революції 1917-1921 років» 

  

        На виконання Указу Президента України від 22 січня 2016 року № 17/2016 «Про 

заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років» та  резолюції 

голови Одеської обласної державної  адміністрації  від 10.04.2017 року № 290/ДВО – 10,  

з метою активізації реалізації Всеукраїнського науково-просвітницького, історико-

краєзнавчого проекту «Місця пам’яті Української революції 1917-1921 років»: 

  

            1. Утворити районну робочу групу з питань реалізації Всеукраїнського проекту        

«Місця пам’яті Української революції 1917-1921 років» та затвердити її склад згідно з 

додатком. 

 

 2.  Робочій групі: 

2.1.  організувати роботи  із проведення  науково – пошукових робіт, спрямованих  на 

дослідження  у відповідному регіоні  перебігу  революції; 

2.2. налагодити співпрацю із місцевим краєзнавчим музеєм, архівом і бібліотекою та 

залучити їх співробітників до науково-пошукової роботи у рамках проекту; 

2.3. верифікація здобутих матеріалів та інших результатів науково-пошукової роботи; 

2.4. підготувати та направити Українському інституту національної пам’яті 

інформацію про місця пам’яті Української революції у Одеській області для включення до 

загальноукраїнської геоінформаційної системи; 

2.5. забезпечити популяризацію та всебічне висвітлення у місцевих ЗМІ проекту та 

результатів роботи; 

2.6. підготовити і подати органам виконавчої влади та місцевого самоврядування 

пропозиції щодо меморіалізації місць пам’яті Української революції. 

2.7. про результати науково – пошукової роботи інформувати відділ культури і 

туризму районної державної адміністрації щоквартально до 05 числа що настає  за звітним 

періодом . 

 

              3. Відділу культури і туризму районної державної адміністрації узагальнювати надані 

матеріали робочою групою та інформувати управління культури, національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації 

щоквартально до 10 числа, що настає за звітним періодом.   



                         

                   4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної  

державної адміністрації. 

 

 

 

 Виконуючий обов’язки голови 

   районної державної адміністрації                                                                     Д. О. Цибенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Додаток 

             до розпорядження виконуючого     



             обов’язки голови    

                                                                                            районної державної адміністрації 

                                                                                  від «12» травня 2017 року 

                                                             № 260/А-2017 

                                    

 

Склад  

районної робочої групи з питань реалізації  

Всеукраїнського проекту «Місця пам’яті  

Української революції 1917-1921 років» 

    

                                             

 

 Пояцика Наталя Сергіївна          -                                   начальник відділу культури і туризму  

                                                                                             районної державної адміністрації,  

                                                                                             голова робочої групи 

 

 

                                                    Члени робочої групи  : 

 

 

Буковська Наталя Володимирівна                                 головний редактор газети «Вперед» 

                                                                                           (за згодою); 

 

Василенко Володимир Миколайович                             голова районної громадської  

                                                                                           організації «Громада Роздільнянщини»;  

 

Голдаев Сергій Геннадійович     -                                    вчитель історії Яковлівській             

                                                                                            ЗОШ І-ІІІ ступенів;  

 

Колопенюк Олена Іванівна         -                                  директор РКЗ «Центральна  

                                                                                           бібліотечна система  

                                                                                           Роздільнянського району»; 

 

Красножон Наталя Володимирівна                                начальник відділу освіти 

                                                                                            районної державної адміністрації; 

 

Лапіна Майя Олександрівна       -                                    начальник архівного відділу  

                                                                                            районної державної адміністрації; 

 

Шняга Віра Миколаївна             -                                     директор РКЗ «Роздільнянський 

                                                                                            районний народний  

                                                                                            історико-краєзнавчий  музей». 

 

 

 

 

Керівник апарату  

районної державної адміністрації                                                                    О.Я. Головко    


