ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
16.08.2017

№ 541

Про вшанування пам’яті
Симона Петлюри
Відповідно до статей 6, 13, 22, 39 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, на виконання Указу Президента України від 22 січня 2016 року
№ 17/2016 „Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції
1917-1921 років”, з метою гідного вшанування пам’яті видатного земляка,
українського державного військового та політичного діяча Симона Петлюри,
ураховуючи ініціативи громадськості:
1. Утворити Організаційний комітет із вшанування пам’яті українського
державного, військового та політичного діяча, Голови Директорії, Головного
отамана військ УНР Симона Петлюри (далі - Оргкомітет) та затвердити його
склад (додається).
2. Затвердити План заходів із вшанування пам’яті українського
державного, військового та політичного діяча, Голови Директорії, Головного
отамана військ УНР Симона Петлюри на 2017-2021 роки (далі – План заходів),
що додається.
3. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Кропивка П. А.),
розпорядникам бюджетних коштів забезпечити в установленому порядку
фінансування Плану заходів.
4. Відповідальним виконавцям інформувати про проведену роботу
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації щоквартально до 5 числа першого місяця кварталу,
наступного за звітним, для подальшого узагальнення та інформування
облдержадміністрації до 10 числа першого місяця кварталу, наступного за
звітним.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови – керівника апарату облдержадміністрації Білоконя М.І.
Голова
обласної державної
адміністрації

В. ГОЛОВКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Полтавської обласної
державної адміністрації
16.08.2017 № 541
СКЛАД
Організаційного комітету з вшанування пам’яті українського
державного, військового та політичного діяча, Голови Директорії,
Головного отамана військ УНР Симона Петлюри
Білокінь
Микола Іванович

-

заступник
голови-керівник
апарату
облдержадміністрації, голова Оргкомітету

Ханко
Анатолій Миколайович

-

заступник голови Полтавської обласної ради,
співголова Оргкомітету (за згодою)

Пилипенко
Вікторія Миколаївна

-

виконувач
обов’язків
директора
Департаменту інформаційної діяльності та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації, заступник голови
Оргкомітету

Дахно
Інна Олександрівна

-

головний спеціаліст відділу комунікацій з
громадськими об’єднаннями управління з
питань внутрішньої політики Департаменту
інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації,
секретар Оргкомітету

Члени Оргкомітету:
Гажієнко
Галина Іванівна

-

заступник директора Департаменту –
начальник управління закладів інтернатного
типу, вищої, професійно-технічної освіти,
науки, позашкільної та виховної роботи
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації

Голуб
Володимир Семенович

-

голова Громадської ради при Полтавській
обласній державній адміністрації (за згодою)

Павлов
Віталій Володимирович

-

начальник відділу туризму та культурної
спадщини управління культури виконкому
Полтавської міської ради (за згодою)

Голбан
Тимофій Тимофійович

-

директор
Департаменту
будівництва,
містобудування і архітектури та житловокомунального
господарства
облдержадміністрації

Іванченко
Віктор Григорович

-

начальник організаційного відділу апарату
облдержадміністрації

Кульчинський
Микола Георгійович

-

голова Полтавського обласного об’єднання
Всеукраїнського товариства „Просвіта” (за
згодою)

Марцишинець
Сергій Миколайович

-

виконувач обов’язків начальника управління
інфраструктури
та
туризму
облдержадміністрації

Мішин
Анатолій Вікторович

-

тимчасово
виконувач
обов’язків
виконавчого директора філії ПАТ „НСТУ”
„Полтавська регіональна дирекція „Лтава”
(за згодою)

Фасій
Геннадій Іванович

-

начальник
Управління
облдержадміністрації

Заступник голови – керівник
апарату облдержадміністрації

культури

М. І. Білокінь

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Полтавської обласної
державної адміністрації
16.08.2017 № 541

ПЛАН ЗАХОДІВ
із вшанування пам’яті українського державного, військового
та політичного діяча, Голови Директорії, Головного
отамана військ УНР Симона Петлюри на 2017-2021 роки
1. Забезпечити проведення у закладах культури області культурномистецьких заходів за участю представників органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та громадськості, присвячених вшануванню пам’яті
С. Петлюри.
Протягом
Управління культури облдержадміністрації,
2017-2021 років
райдержадміністрації,
рекомендовано
міськвиконкомам, об’єднаним територіальним
громадам.
2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією відзначення
на державному рівні заходів з нагоди 140-річчя від дня народження
С. Петлюри.
Протягом 2017 року
Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації, Управління культури
облдержадміністрації спільно з громадськими
організаціями.
3. Забезпечити проведення урочистих заходів та святкового концерту з
нагоди 140-річчя від дня народження С. Петлюри (за окремим планом).
Травень 2019 року
Управління культури облдержадміністрації,
Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації, організаційний відділ
апарату облдержадміністрації.
4. Сприяти проведенню в м. Полтава міжнародних петлюрівських читань
за участю науковців, провідних істориків-петлюрознавців, громадськості та
продовжити видання за їх результатами серії книг „Полтавська Петлюріана”;
забезпечити проведення петлюрівських читань на місцевому рівні – у музейних,
навчальних закладах області.

Травень 2018-2021 років Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації, Управління культури
облдержадміністрації,
Державний
архів
Полтавської області спільно з керівниками
навчальних
закладів,
Полтавським
краєзнавчим
музеєм
імені
Василя
Кричевського,
Полтавським
обласним
об’єднанням
Всеукраїнського
товариства
„Просвіта”
імені
Тараса
Шевченка,
райдержадміністрації,
рекомендовано
міськвиконкомам.
5. Відновити меморіальну дошку С. Петлюрі на фасаді Полтавської
державної аграрної академії.
Протягом
Департамент будівництва, містобудування і
2017-2018 років
архітектури
та
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації,
Управління культури облдержадміністрації,
рекомендовано Полтавському міськвиконкому
спільно з Полтавською державною аграрною
академією.
6. Доручити організаційному комітетові визначити місце розташування
пам’ятника С. Петлюрі у м. Полтава, замовника проектування та будівництва.
Протягом
Департамент будівництва, містобудування і
2017-2018 років
архітектури
та
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації,
Управління культури облдержадміністрації,
рекомендовано Полтавському міськвиконкому.
7. Забезпечити спорудження пам’ятника С. Петлюрі у м. Полтава.
Протягом
Департамент будівництва, містобудування і
2018-2019 років
архітектури
та
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації,
Управління культури облдержадміністрації,
рекомендовано Полтавському міськвиконкому.
8. Забезпечити розроблення міжнародного туристичного маршруту,
пов’язаного з життям і діяльністю С. Петлюри.
Протягом
Управління інфраструктури та туризму
2017-2019 років
облдержадміністрації, Управління культури
облдержадміністрації,
рекомендовано
Полтавському міськвиконкому.

9. Організувати в
(вул. Симона Петлюри).
Протягом
2017-2021 років

обласному

центрі

акцію

„Вуличний

музей”

Управління культури облдержадміністрації
спільно
з
Полтавським
національним
педагогічним
університетом
імені
В. Г. Короленка,
волонтерськими
громадськими організаціями.

10. Розглянути питання щодо присвоєння Полтавській загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів № 38 імені Симона Петлюри.
Протягом
Департамент
освіти
і
науки
2017-2018 років
облдержадміністрації,
рекомендовано
Полтавському міськвиконкому.
11. Забезпечити виготовлення відеоролика за матеріалами постійно
діючої експозиції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя
Кричевського, присвяченої Українській революції 1917-1921 років і С. Петлюрі,
та забезпечити його розміщення в мережі Інтернет.
2018 рік
Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації, Управління культури
облдержадміністрації спільно з Полтавським
краєзнавчим
музеєм
імені
Василя
Кричевського.
12. Забезпечити переведення у цифровий формат та оприлюднення у
мережі Інтернет наукових збірників „Полтавська Петлюріана”.
Протягом
Управління культури облдержадміністрації,
2017-2019 років
Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації.
13. Розглянути питання створення у м. Полтава музею Української
революції 1917-1921 років і С. Петлюри як окремого музейного закладу або
філії Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.
Протягом
Управління культури облдержадміністрації,
2017-2021 років
рекомендовано Полтавському міськвиконкому.
14. Забезпечити оновлення експозицій пришкільних музеїв матеріалами
та документами, пов’язаними з життям і діяльністю С. Петлюри.
Протягом
Департамент
освіти
і
науки
2017-2021 років
облдержадміністрації, райдержадміністрації,
рекомендовано міськвиконкомам, об’єднаним
територіальним
громадам
спільно
з
керівниками навчальних закладів області.

15. Забезпечити проведення у навчальних закладах області інформаційнопросвітницьких заходів з вшанування пам’яті С. Петлюри.
Протягом
Департамент
освіти
і
науки
2017-2021 років
облдержадміністрації, райдержадміністрації,
рекомендовано міськвиконкомам, об’єднаним
територіальним
громадам
спільно
з
керівниками навчальних закладів області.
16. Сприяти висвітленню в засобах масової інформації матеріалів щодо
життя і діяльності С. Петлюри, трансляції тематичних документальних фільмів,
теле- та радіопередач.
Протягом
Департамент інформаційної діяльності та
2017-2021 років
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації,
Державний
архів
Полтавської області спільно з філією ПАТ
„НСТУ” „Полтавська регіональна дирекція
„Лтава”,
райдержадміністрації,
рекомендовано міськвиконкомам, об’єднаним
територіальним громадам.
Заступник голови – керівник
апарату облдержадміністрації

М.І. Білокінь

