ПРОТОКОЛ № 2
засідання Громадської ради при Вітовський райдержадміністрації

29 травня 2018 року

Вітовська райдержадміністрація
мала зала

Присутні:
9 членів Громадської ради,
заступник голови райдержадміністрації,
завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з
громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату
райдержадміністрації.
Порядок денний
1. Про хід виконання Комплексну програму увічнення пам’яті
учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій у
Вітовському районі
2. Про хід виконання Закону України від 09 квітня 2015 року №317VIII «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої
символіки»
1. Про хід виконання Комплексну програму увічнення пам’яті
учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій у
Вітовському районі
СЛУХАЛИ: Огерь М.П., завідувача сектору з питань внутрішньої
політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової
інформації апарату райдержадміністрації.
Доповідач повідомив присутнім, що з метою виконання даної
Програми на території району забезпечено ведення обліку, облаштування,
збереження і утримання місць поховання учасників антитерористичної
операції, жертв воєн та політичних репресій, проведення системної
інформаційно-просвітницької роботи,
У Вітовському районі діє дорадчий орган при районній державній
адміністрації – міжвідомча комісія у справах увічнення пам’яті учасників
антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій, створений
відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 27 листопада
2006 року №548-р.
Велику увагу впорядкуванню та утриманню в належному стані
пам’ятників та братських могил воїнів-визволителів приділяють відділ освіти,
молоді
та
спорту
райдержадміністрації,
сектор
культури
райдержадміністрації, сільські та селищні голови, районна організація

ветеранів. Залучаються учні шкіл до увічнення пам’яті про події Другої
Світової війни 1941-1945 років та її учасників. З метою увічнення пам’яті про
Перемогу у роки Другої Світової війни та подвиги її учасників постійно
здійснюються косметичні ремонти на об’єктах культурної спадщини,
упорядкування пам’ятників, обелісків, меморіальних комплексів та
прилеглих територій, музеїв, кімнат бойової слави.
В усіх загальноосвітніх навчальних закладах району при школах діють
краєзнавчі музеї, кімнати бойової слави та музейні кімнати. З метою збору
персоніфікованих даних щодо осіб, які були призвані військкоматами
Миколаївської області, активізовано роботу шкільних пошукових загонів.
Протягом звітного періоду роботи з ексгумації, дослідження і
перепоховання ексгумованих останків, паспортизації виявлених поховань
жертв війни та політичних репресій на території району не проводились.
Інформація про заходи щодо увічнення пам’яті жертв війни та
політичних репресій постійно публікується на сторінках газети «Вісник
Жовтневщини» та на офіційному веб-сайті Вітовської райдержадміністрації в
рубриці «Новини».
Забезпечується своєчасне поповнення Всеукраїнської бази даних осіб,
які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, системи
«Централізований банк даних поховань жертв воєн та політичних репресій».
Забезпечується збір, обробка та систематизація інформації про осіб, які
загинули внаслідок проведення антитерористичної операції, формування
єдиного банку даних місць поховань учасників антитерористичної операції.
Проводяться зустрічі учасників антитерористичної операції, ветеранів
воєн з учнівською та студентською молоддю, уроки мужності, конференції,
"круглі столі", конкурси творів, патріотичні акції, інші заходи з ушанування
пам’яті учасників антитерористичної операції та учасників воєн.
ВИРІШИЛИ: заслухану інформацію взяти до відома.
2. Про хід виконання Закону України від 09 квітня 2015 року №317VIII «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої
символіки»
СЛУХАЛИ: Огерь М.П., завідувача сектору з питань внутрішньої
політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової
інформації апарату райдержадміністрації.
1. У Вітовському районі в рамках декомунізації перейменовано 99
об’єктів топоніміки (за інформацією сільських, селищних рад).
2. Станом на поточну дату в населених пунктах району відсутні
об’єктів топоніміки, які необхідно перейменувати в рамках декомунізації (за
інформацією сільських, селищних рад).

3. 4. На території населених пунктів району відсутні пам’ятники, які
необхідно демонтувати в рамках декомунізації (за інформацією сільських,
селищних рад).
5. У 2016 році на виготовлення табличок з назвами вулиць, вивісок з
перейменування сільської ради, з бюджетів сільських рад Вітовського району
(Лиманівської, Засільської, Мирнівської) витрачено 13,655 тис.грн. На
демонтаж пам’ятників кошти не виділялись (за інформацією фінансового
управління райдержадміністрації).
6. В процесі декомунізації найбільші витрати з місцевих бюджетів були
направлені на перейменування вулиць (виготовлення табличок з назвами
вулиць) (за інформацією фінансового управління райдержадміністрації).
7. В середньому вартість однієї нової таблички з назвою об’єкта
топоніміки по району становить 0,045 тис.грн. (за інформацією фінансового
управління райдержадміністрації).
ВИРІШИЛИ: заслухану інформацію взяти до відома.
Голова громадської ради

Н.О. Моторна

Протокол вела секретар громадської ради

М.П. Огерь

