
Комплексна програма увічнення пам’яті 
учасників антитерористичної операції, 

жертв воєн та політичних репресій у 
Миколаївській області на 2017-2020 роки 

Відповідальний виконавець: управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 



Метою Програми є здійснення протягом 2017-2020 років заходів, спрямованих на 
патріотичну консолідацію громадськості, зокрема шляхом вшанування учасників 
антитерористичної операції, а також висвітлення широкому загалу інформації про 
героїв сьогодення, які ціною своїх життів забезпечують неподільність нашої 
держави, виборюють для країни мир, цілісність та єдність. 

Програма передбачає заходи щодо увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв 
воєн та політичних репресій, зокрема забезпечення пошуку, ведення обліку, впорядкування, 
забезпечення збереження і утримання місць поховання учасників антитерористичної операції, жертв 
воєн та політичних репресій на території Миколаївської області, проведення системної інформаційно-
просвітницької роботи. 



Фінансова підтримка 
обласному центру пошукових 

досліджень та редакційно-
видавничої діяльності   

2016 рік - «Миттєвості  
війни» (700 прим) - 100,00 
тис.грн. 

2017 рік - "Дороги війни"  
(1000 прим.) –  
170,00 тис.грн. 

Миколаївська область"– 
(1500 прим.)- 170,00 
тис.грн  

628,733 тис.грн. 

513,236 тис.грн. 

2017 
2016 

Фінансування заходів Програми 
передбачається здійснювати за 
рахунок коштів обласного бюджету 
у межах можливостей його дохідної 
частини, виходячи з конкретних 
завдань, а також за рахунок інших 
джерел, не заборонених чинним 
законодавством. 



З метою підготовки чергового тому 
видання «Реабілітовані історією. 
Миколаївська область» оброблено понад 
1600 облікових карток громадян, що 
зазнали політичних репресій, 
опрацьовано близько 180 архівних 
справ, підготовлено 12 статей та нарисів, 
ще 5 матеріалів знаходяться у роботі.  

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Проводиться робота з підготовки рукопису 
обласного тому історико-меморіального 
серіалу «Книга Пам’яті України», том 16, з 
цією метою опрацьовано: 1200 архівних 
справ, за матеріалами яких підготовлено 
персоніфіковані відомості на 1300 осіб; 2 
літерні та 50 номерних справ, з яких 
підготовлено до видання близько 200 
документів.  



ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

У ІІ кварталі 2016 року в кількості 700 примірників видано книгу 
«Миттєвості війни», присвячену участі жителів Миколаївщини в 
антитерористичній операції, на її видання з обласного бюджету 
виділено  100 тисяч гривень. До цієї книги, обсяг якої 492 
сторінки, включено нариси про загиблих героїв, спогади 
військовослужбовців – учасників АТО, волонтерів та 
фотоматеріали. Триває робота зі збору та систематизації 
інформації про учасників антитерористичної операції, свідчень 
очевидців, спогадів військовослужбовців, волонтерів.  

Зібрані матеріали використовуються для 
підготовки книги, присвяченої участі 
жителів Миколаївщини в антитерористичній 
операції, робоча назва якої «Дороги війни» 
(приблизний обсяг – до 600 стор., 
рекомендований тираж – 1000 прим.).  



ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

У населених пунктах області проводиться 
робота з увічнення пам’яті учасників 
антитерористичної операції, зокрема, згідно 
з інформацією райдержадміністрацій, 
виконавчих органів міських рад за станом на 
01 жовтня 2016 року встановлено 72 
меморіальні дошки та пам’ятних знаки, 
перейменовано 15 вулиць, двом 
загальноосвітнім школам присвоєно 
імена загиблих учасників АТО.  

Створено меморіальний сайт з увічнення 
пам’яті учасників антитерористичної 
операції, жертв воєн та політичних 
репресій (ocpdtarvd.mk.gov.ua).  

Спільно з обласним телебаченням, 
громадською організацією «Миколаївський 
обласний Союз ветеранів та учасників 
антитерористичної операції» розпочато 
підготовчу роботу до зйомок 
документально-публіцистичного фільму, 
присвяченого 79-й ОДШБр. 
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