
 
 

 
 
 
 
 
Про продовження строку дії на період 
до 2022 року включно Комплексної 
програми увічнення пам’яті учасників 
антитерористичної операції, жертв воєн 
та політичних репресій у Миколаївській 
області на 2017-2020 роки 
 

Тридцять восьма 
позачергова сесія 
сьомого скликання 

 
 

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», з метою здійснення заходів щодо увічнення 
пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних 
репресій, зокрема, забезпечення пошуку, ведення обліку, облаштування, 
забезпечення збереження та утримання місць поховання учасників 
антитерористичної операції, жертв воєн і політичних репресій на території 
Миколаївської області, проведення системної інформаційно-просвітницької 
роботи обласна рада  

 
 

ВИРІШИЛА : 
 
 
1. Продовжити строк дії на період до 2022 року включно Комплексної 

програми увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв воєн 
та політичних репресій у Миколаївській області на 2017-2020 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 22 грудня 2016 року №7.  

 
2. Здійснювати фінансування окремих заходів вищезазначеної обласної 

Програми на період до 2022 року включно згідно з додатком. 
 
3. Обласній державній адміністрації під час підготовки обласного 

бюджету Миколаївської області передбачати кошти на фінансування заходів 
Програми. 

 
4. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року. 

 
 
 
Голова обласної ради                                                    Вікторія МОСКАЛЕНКО  



 

 

Додаток  
до Програми 

 

 
 

Орієнтовний обсяг фінансування 
 окремих заходів Комплексної програми увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції,  
жертв воєн та політичних репресій у Миколаївській області на 2017-2020 роки у 2021-2022 роках 

 
№ 
з/п 

Найменування заходу Джерело 
фінансування 

Строк 
виконання 

(роки) 

Орієнтовні обсяги фінансового 
забезпечення* (тис. гривень) 

Всього 2021 2022 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Надавати в установленому чинним 

законодавством порядку фінансову 
підтримку обласному центру пошукових 
досліджень та редакційно-видавничої 
діяльності

Обласний 
бюджет 

2021-2022 
роки 

2374,5 1147,1 1227,4 

3. Забезпечити підготовку та видання 
чергового тому історико-меморіального 
серіалу «Книга Пам’яті України»

Обласний 
бюджет 

2021-2022 
роки 

85,0 85,0 - 

4. Забезпечити підготовку та видання книги 
про увічнення пам’яті учасників АТО-
ООС 

Обласний 
бюджет 

2021-2022 
роки 

190,0 - 190,0 

5. Забезпечити підготовку та видання книги 
«Насилля над цивільним населенням в 
період нацистської окупації Миколаєва 
(за документами німецьких та 
румунських спецслужб)» 

Обласний 
бюджет 

2021-2022 
роки 

110,0 110,0 - 

8. Забезпечити системне оновлення та 
утримання на належному технічному 

Обласний 
бюджет

2021-2022 
роки

10,0 5,0 5,0 



 
Продовження додатка  

до Програми 
 

 

2

1 2 3 4 5 6 7 
рівні меморіального сайту з увічнення 
пам’яті учасників антитерористичної 
операції, жертв воєн та політичних 
репресій

 ВСЬОГО:  2021-2022 
роки

2769,5 1347,1 1422,4 

 

 
*Примітка. Остаточний обсяг фінансування заходів обласної Програми визначається рішенням обласної ради під час 

затвердження обласного бюджету Миколаївської області на відповідний бюджетний рік і може змінюватися з урахуванням 
надходжень до обласного бюджету. 

 
 

В.о. начальника управління   
інформаційної діяльності та комунікацій  
з громадськістю облдержадміністрації                            Олена ІВАНЕНКО 
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