УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьома сесія VІ скликання
РІШЕННЯ

від 4 листопада 2011 року № 311
м. Ужгород
Про План заходів із відзначення на
загальнодержавному рівні 75-річчя
проголошення Карпатської України
на 2011-2014 роки
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», з метою належного відзначення важливої події у багатовіковій
історії українського державотворення – 75-ї річниці проголошення
Карпатської України обласна рада в и р і ш и л а:
1. Затвердити План заходів із відзначення на загальнодержавному
рівні 75-річчя проголошення Карпатської України на 2011-2014 роки
(додається).
2. Доручити голові обласної ради звернутися до Президента України
та Верховної Ради України щодо відзначення у 2014 році 75-ї річниці
проголошення Карпатської України на загальнодержавному рівні.
3.
Обласній
державній
адміністрації,
органам
місцевого
самоврядування області забезпечити організацію виконання заходів із
відзначення 75-річчя проголошення Карпатської України, передбачених
Планом.
4. Обласній державній адміністрації, райдержадміністраціям та
міськвиконкомам при підготовці бюджетів на 2012, 2013 та 2014 роки
передбачити кошти на виконання заходів із відзначення 75-річчя
проголошення Карпатської України.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Приходька В. П. та постійну комісію
з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики,
фізкультури і спорту, національних меншин та інформаційної політики
(Вегеш М. М.).

Голова ради

І. Балога

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 4 листопада 2011 року № 311
ПЛАН ЗАХОДІВ
із відзначення на загальнодержавному рівні 75-річчя проголошення Карпатської України на 2011-2014 роки
№
з/п
1
1.

2.

Зміст заходів

Виконавці

2
Підготувати та надіслати звернення обласної ради до
Президента України та Верховної Ради України щодо
відзначення на загальнодержавному рівні у 2014 році 75ої річниці проголошення Карпатської України
Створити організаційний комітет (робочу групу) з
підготовки та проведення заходів із відзначення 75-ої
річниці проголошення Карпатської України

3

3.

Організувати проведення Національної філателістичної
виставки «Укрфілексп 2013» на відповідну тематику

4.

Звернутися до Національного банку України з
пропозицією щодо виготовлення ювілейної монети,
присвяченої 75-ій річниці проголошення Карпатської
України.

Виконавчий
апарат обласної ради
Закарпатська обласна
державна адміністрація,
Закарпатська обласна рада
Закарпатська обласна
державна адміністрація,
Закарпатська обласна рада,
Закарпатська дирекція
Українського державного
підприємства поштового
зв’язку «Укрпошта»
(за згодою)
Закарпатська обласна
державна адміністрація

Термін
виконання
4
2011 рік

2011 рік

Вересень 2013
року

До 1 січня
2012 року

3

5.

6.

7.

Виготовити художній маркований конверт, присвячений
75-річчю проголошення Карпатської України, здійснити
його спецпогашення 15.03.2014 року.

Організувати проведення за
участі НАН України
міжнародної
науково-практичної
конференції
«Карпатська
Україна в контексті українського
державотворення»

Закарпатська обласна
державна адміністрація,
Закарпатська обласна рада,
Закарпатська дирекція
Українського державного
підприємства поштового
зв’язку «Укрпошта»
(за згодою)
Закарпатська обласна
державна адміністрація
спільно з ДВНЗ
«Ужгородський національний
університет»

І півріччя 2014
року

Лютий
2014 року

Організувати проведення за участі вищих посадових осіб
держави, керівництва виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та громадськості краю:
–
урочистих
зборів,
присвячених
75-річчю
проголошення Карпатської України;
–
урочистого покладання квітів до пам’ятника
Управління
президенту Карпатської України, Герою України А. облдержадміністрації: з питань
Волошину в обласному центрі та м. Хуст;
внутрішньої політики;
14 – 15 березня
–
мітингу-реквієму в Меморіальному парку
культури;
2014 року
«Красне Поле»;
райдержадміністрації;
–
молебню у Хустському греко-католицькому
органи місцевого
Свято-Вознесенському соборі;
самоврядування
–
покладання квітів та вінків до могил та
пам’ятних знаків карпатським січовикам;
–
панахид на місцях поховань карпатських
січовиків
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8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Організувати
обласну
виставку
документів
та
Державний архів області,
фотоматеріалів,
книжкові,
тематичні
виставки,
управління
присвячені проголошенню та збройному захисту
облдержадміністрації:
Карпатської України, її президенту А. Волошину та його з питань внутрішньої політики;
соратникам із використанням у встановленому порядку
інформації та зв’язків із
документів архівів Служби безпеки України
громадськістю; культури;
освіти і науки спільно з
управлінням СБУ в
Закарпатській області
Сприяти проведенню громадських слухань у прес-центрі Державний архів Закарпатської
Служби безпеки України в Закарпатській області на тему області, управління інформації
«Карпатська Україна як історична форма національної
та зв’язків із громадськістю
державності»
облдержадміністрації спільно з
управлінням СБУ в
Закарпатській області
Провести роботу з виявлення у фондах Держархіву
Державний архів Закарпатської
Закарпатської області нових документів про учасників
області
подій Карпатської України
Скласти список активних учасників подій Карпатської
Державний архів Закарпатської
України для підготовки рекомендацій щодо увічнення їх
області
пам’яті у назвах вулиць, площ населених пунктів
Підготувати цифрові копії архівних документів для
проведення у навчальних закладах та закладах культури Державний архів Закарпатської
тематичних
заходів,
документальних
виставок,
області
присвячених 75-річчю Карпатської України
Здійснити пошук, відбір та копіювання документальних Державний архів Закарпатської
матеріалів, збір спогадів та організувати видання області, управління інформації
збірника «Карпатська Україна 1938-1939 роки»
та зв’язків із громадськістю
облдержадміністрації
Перевидати збірник архівних документів і матеріалів
Управління інформації та

2012-2014
роки

Березень
2014 року

2012 рік

2013 рік

2012-2013
роки

2012-2013
роки
До 1 березня
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15.

16.

17.

18.

19.

«Закарпаття в європейській політиці 1918 – 1919, 1938 –
зв’язків із громадськістю
1939, 1944 – 1946 рр. Тернистий шлях до України»
облдержадміністрації спільно з
державним архівом області
Організувати показ документальних фільмів про події
Обласна державна
1938 – 1939 років, пов’язані із проголошенням
телерадіокомпанія (за згодою),
Карпатської України, з використанням архівних
державний архів області
документів
Організувати показ відеофільму про президента
Обласна державна
Карпатської України А. Волошина «Гіркота солодкої
телерадіокомпанія (за згодою)
землі. Молитва за президента»
Звернутися до представників українських громадських
організацій Угорщини, Словаччини, Румунії та Польщі з
Відділ у справах
закликом взяти участь у пошуковій роботі з виявлення
національностей
архівних матеріалів, пов’язаних із проголошенням
облдержадміністрації
Карпатської України і воєнно-політичним виступом
карпатських січовиків на захист її незалежності
Забезпечити придбання історичної та художньої
літератури для українських громадських організацій
Відділ у справах
країн Карпатського Єврорегіону з метою широкого
національностей
ознайомлення громадськості цих країн з подіями,
облдержадміністрації
пов’язаними з проголошенням Карпатської України
Вжити невідкладних заходів щодо подальшого
Управління
облаштування Меморіального парку «Красне Поле»
облдержадміністрації:
поблизу міста Хуст та могил і обелісків, встановлених
регіонального розвитку,
захисникам Карпатської України
містобудування і архітектури,
капітального будівництва,
житлово-комунального
господарства, культури,
Хустська
райдержадміністрація,

2014 року

2013-2014
роки
До 1 березня
2014 року

До 1березня
2012 року

2013 рік

2012-2013
роки
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Хустська міська рада

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Забезпечити належне вивчення у навчальних закладах
області подій, пов’язаних із проголошенням Карпатської
Управління освіти і науки
України. У рамках курсів підвищення кваліфікації
облдержадміністрації
педагогічних працівників провести тематичні науковометодичні семінари з історії Карпатської України
Провести у навчальних закладах, військових та
Управління
прикордонних частинах, закладах культури лекції, бесіди
облдержадміністрації:
та інші тематичні заходи, документальні виставки з освіти і науки, культури; відділ
висвітлення подій, пов’язаних із проголошенням взаємодії з правоохоронними
Карпатської України
органами та оборонної роботи;
райдержадміністрації; органи
місцевого самоврядування
Підготувати та видати посібник «Тема Карпатської
України у навчальному процесі як дієвий чинник
Управління освіти і науки
формування в учнів патріотизму і національної
облдержадміністрації
самосвідомості»
Організувати та провести конкурс на кращі учнівське
Управління освіти і науки
наукове дослідження, учнівський твір, реферат та
облдержадміністрації
малюнок, присвячені подіям Карпатської України
Встановити пам’ятник на місці розстрілу січових
Міжгірська
стрільців у с. Сойми Міжгірського району
райдержадміністрація,
Міжгірська районна рада
Завершити на конкурсній основі розробку проекту
Управління
формування Меморіального парку «Красне поле»
облдержадміністрації:
регіонального розвитку,
містобудування і архітектури,
культури,
Хустська
райдержадміністрація,

Протягом
2012-2014
років

2012-2014
роки

До 1 вересня
2013 року

2014 рік

До 2014 року

2013 рік
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Хустська районна рада,
Хустська міська рада
26.

27.

28.

29.

Здійснити реконструкцію майдану Незалежності у
Хустська міська рада
2013 рік
м. Хуст та спорудити пам'ятник Августину Волошину
Розробити на конкурсній основі та встановити пам’ятні
знаки і меморіальні дошки у місцях, пов’язаних із життям
і діяльністю А. Волошина та його соратників, а також у
місцях загибелі захисників Карпатської України під час
визвольних боїв, зокрема:
Управління
– монумент Соборності у центрі м. Хуст;
облдержадміністрації:
– погруддя
Президента
Карпатської
України
регіонального розвитку,
А.Волошина у приміщенні колишнього уряду Карпатської
2012-2014
містобудування і архітектури,
України;
роки
культури,
– пам’ятний знак на місці поховання захисників
райдержадміністрації, органи
Карпатської України в с. Рокосово Хустського району;
місцевого самоврядування
– надмогильний пам’ятник дружині А. Волошина в
Закарпатському музеї народної архітектури та побуту;
– впорядкування могил січових стрільців у с.
Стеблівка (урочище «Старий теметів») та в с. Липча
Хустського району
Завершити роботу зі створення історико-меморіального
Управління
музею на батьківщині Августина Волошина в селі облдержадміністрації:культури;
Келечин Міжгірського району
освіти і науки,
Міжгірська
До 2014 року
райдержадміністрація,
Міжгірська районна рада,
Державний архів області
Розширити експозиції обласного та Хустського
Управління культури
До 1 листопада
краєзнавчих музеїв матеріалами, які відображають події,
облдержадміністрації,
2012 року
пов’язані із проголошенням Карпатської України
Хустський міськвиконком
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

Вивчити можливість створення на базі колишнього
Управління культури
палацу «Ковнер» м. Мукачево обласного
музею
облдержадміністрації спільно з
національно-визвольних змагань доби Карпатської
Мукачівською міською радою
України
Забезпечити проведення капітального ремонту Хустської
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 імені
Хустська міська рада
Августина Волошина, де відбулося засідання Сойму
Карпатської України і проголошення її незалежності.
У шкільних історико-краєзнавчих музеях, бібліотеках
оформити експозиції, виставки матеріалів і літератури,
Управління культури та
присвячених проголошенню Карпатської України,
управління освіти і науки
висвітленню політичної та державотворчої діяльності
облдержадміністрації
Августина Волошина і його соратників
Здійснити
обстеження
житлово-побутових
умов
Головне управління праці та
карпатських
січовиків,
учасників
національно- соціального захисту населення
визвольних змагань та членів їх сімей з метою надання їм
облдержадміністрації,
допомоги
райдержадміністрації,
міськвиконкоми, районні ради
Активізувати
наукові
дослідження
національновизвольного руху на Закарпатті, підготувати та
опублікувати тематичні збірники документів, наукових
праць та монографій
Внести
пропозиції
щодо
присвоєння
окремим
навчальним закладам, закладам культури імен Августина
Волошина та його соратників, а також вжити заходів
щодо відповідного найменування чи перейменування в
установленому порядку проспектів, площ, вулиць та
парків у населених пунктах області

До 1 липня
2012 року

2012-2013
роки

2012-2014
роки

До 15 грудня
2013 року

ДВНЗ «Ужгородський
національний університет»,
управління інформації та
зв’язків із громадськістю
облдержадміністрації

2012-1014
роки

Райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування,
управління
облдержадміністрації: освіти і
науки, культури

2013 рік
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Провести серед друкованих ЗМІ конкурс на краще
висвітлення тематики Карпатської України
36.

37.

38.

39.

40.

41.

Організувати
та
провести
обласний
фестиваль
стрілецьких пісень
Рекомендувати туроператорам, закладам туристичнорекреаційного профілю, екскурсоводам та гідамперекладачам розробити тематичні екскурсії та
туристичні маршрути з обов’язковим відвідуванням
Меморіального парку «Красне поле». Включити
зазначений об’єкт-пам’ятку до існуючих програм
екскурсій та туристичних маршрутів
Розробити туристичні маршрути та екскурсійні поїздки
по місцях, пов’язаних із подіями Карпатської України,
включити їх до планів роботи загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів області

Управління інформації та
зв’язків із громадськістю
облдержадміністрації спільно з
обласною організацією
Національної спілки
журналістів України
Управління культури
облдержадміністрації
Головне управління з питань
європейської інтеграції,
зовнішньоекономічних зв’язків
та туризму
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Управління освіти і науки
облдержадміністрації

Ініціювати проведення закордонними дипломатичними Головне управління з питань
європейської інтеграції,
установами України заходів із відзначення 75-річчя
подій, пов'язаних із проголошенням Карпатської України зовнішньоекономічних зв’язків
та туризму
облдержадміністрації,
Організувати прес-тур для українських та іноземних
Управління інформації та
журналістів до Меморіального парку «Красне поле» біля
зв’язків із громадськістю
м. Хуст.
облдержадміністрації спільно з
обласною організацією
Національної спілки

До 1 березня
2014 року

До 1 березня
2014 року

Протягом
2012-2014
років

Протягом
2012-2014
років

2013 рік

Березень
2014 року
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42.

Організувати цикли теле- і радіопередач, тематичних
публікацій щодо широкого висвітлення у засобах масової
інформації величі і трагедії Карпатської України,
передбачивши виступи науковців, істориків, карпатських
січовиків та учасників національно-визвольних змагань

Забезпечити широке висвітлення у засобах масової
інформації заходів щодо відзначення 75-річчя подій,
пов’язаних із проголошенням Карпатської України.
43.

Перший заступник голови обласної ради

журналістів України
Управління інформації та
зв’язків із громадськістю
облдержадміністрації спільно з
обласною державною
телерадіокомпанією, редакцією
газети «Новини Закарпаття»,
комунальних газет,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми, районні ради
Управління інформації та
зв’язків із громадськістю
облдержадміністрації спільно з
обласною державною
телерадіокомпанією, редакцією
газети «Новини Закарпаття»,
комунальною пресою

В. Закурений

2012-2014
роки

2013-2014
роки

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення обласної ради «Про план заходів з відзначення на
загальнодержавному рівні 75- річчя проголошення Карпатської України»
1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Підготовка до відзначення 75-ої річниці проголошення
України.

Карпатської

2. Мета і завдання прийняття рішення
З метою належного відзначення важливої події у багатовіковій історії
українського державотворення.
3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення
Рішенням передбачається затвердження плану-заходів на 2011-2014 роки з
відзначення на загальнодержавному та місцевому рівні 75-річчя подій, пов’язаних
із проголошенням Карпатської України, визначено конкретних виконавців.
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Стаття 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указ
Президента України від 12 березня 2008 року № 213/2008 «Про відзначення 70річчя подій, пов’язаних із проголошенням Карпатської України».
5. Фінансово-економічне обґрунтування
План заходів з відзначення на загальнодержавному рівні 75- ої річниці
проголошення Карпатської України
планується реалізувати за рахунок
обласного, місцевих бюджетів та цільової субвенції із державного бюджету.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення
Прийняття рішення обласної ради сприятиме
справедливості, патріотичному вихованню населення.

Перший заступник голови обласної ради

відновленню історичної

В.Закурений

