
План виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) розробленої  громадською
організацією “Кропивницьке міське товариство політичних в'язнів і репресованих”

у 2021 році

Етап
реалізації

Опис заходів та діяльності Строк
виконання

Результати
реалізації

етапу

Відповідальна
особа

1. День пам’яті жертв 
політичних репресій
проведення зборів 
Товариства на тему 
політичних репресій;
проведення заходів по 
вшануванню жертв 
політичних репресій,
покладання квітів до 
пам’ятного знаку «Борцям 
за волю України – жертвам 
політичних репресій;
виступи  2-х членів 
Товариства (з числа 
репресованих або дітей 
репресованих);
участь в заходах членів 
Товариства, громадських 
організацій, громадськості 
міста;
проведення зустрічей з 
молоддю

16.05.2021 Вшанування пам’яті 
жертв політичних 
репресій, борців за 
волю і незалежність 
України XX столітті, 

Н.Тихонович

2. День Незалежності України
проведення заходів на тему 
30 річчя Дня Незалежності 
України;
покладання квітів;
виступи членів Товариства 
– активних учасників тих 
подій;
проведення бесіди на тему 
Дня Незалежності України;
розповідь  про членів 
Товариства причетних до 
тих подій (згадати 
С.Сороку, Г.Ковальчука, 
Д.Амброзяка, тощо);
участь членів Товариства, 
влади, громадських 
організацій, громадськості  
міста, відзначення кращих 
членів Товариства 
грамотами, цінними 
подарунками за вагомий 
внесок у здобуття та 
розбудову держави

24.08.2021 Відзначення внеску 
членів Товариства у 
здобуття та 
розбудову 
Української 
Незалежної Держави

Н.Тихонович

3. «Круглий стіл»
 на тему
"Національно-визвольна 

14.10.2021 Залучення ветеранів 
до краєзнавчої 
роботи, участі у 

Н.Тихонович



боротьба на 
Кіровоградщині" 
 з участю членів 
Товариства, істориків, 
краєзнавців, представників 
громадських організацій,
 запросити до участі 
відомого політв’язня,  
письменника Олексу 
Різника (м. Одеса), 
політична діяльність якого 
пов’язана з нашим містом

громадському житті 
міста

4. Увічнення пам’яті жертв 
політичних репресій, борців
за волю і незалежність 
України в XX столітті, 
жертв голодоморів, 
відновлення історичної 
справедливості

Протягом 
року

Збір, накопичення 
матеріалів про 
політичні репресії, 
залучення ветеранів 
до пошукової роботи,
розробка проекту 
благоустрою скверу 
«Борців за волю 
України» 

Н.Тихонович

5. Навчальні курси 
користування персональним
комп’ютером, роботі в 
мережі Інтернет,

Щотижня, по 
неділях

Навчання ветеранів 
основам 
комп’ютерної 
грамотності, роботі в
мережі Інтернет, 
пошук необхідних 
інформаційних 
матеріалів

В.Полтавець

6. Центр правової  та 
соціальної допомоги 
колишніх політв’язнів і 
репресованих

Протягом 
року

Надання правової, 
психологічної, 
соціальної підтримки
ветеранам, їх 
залучення до участі у
громадському житті 
міста

Н.Тихонович

7. День пам’яті жертв 
голодоморів   
проведення заходів 
День пам’яті по 
вшануванню жертв 
голодоморів;
 участь у ході пам’яті;
покладання квітів; 
підготовка виступів членів 
Товариства; 
проведення бесіди на тему 
геноциду – Голодоморів 
1921-1923 рр., 1932-33 рр., 
1946-1947 рр. серед членів 
Товариства;
залучення членів 
Товариства до огляду 
виставки у краєзнавчому 
музеї на тему голодоморів

27.11.2021 Вшанування пам’яті 
жертв голодоморів Н.Тихонович


