
Україна
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 07 вересня 2022 року  № 233
смт. Більшівці

Про декомунізації та дерусифікацію
пам’ятників та пам’ятних знаків
на території Більшівцівської
громади

Керуючись законами України «Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та
заборону пропаганди їхньої символіки», «Про місцеве самоврядування в
Україні», на виконання рішення XV Більшівцівської селищної ради від
17.08.2022 «Про демонтаж пам’ятних знаків (пам’ятників, меморіальних
об’єктів, меморіальних дощок) та їх частин, пов’язаних з російською
федерацією та колоніальною спадщиною», з метою проведення заходів щодо
ліквідації символів комуністичного тоталітарного режиму на території
Більшівцівської територіальної громади, виконавчий комітет Більшівцівської
селищної ради вирішив:

1. Створити робочу групу щодо вивчення питання декомунізації та
дерусифікації пам’ятників та пам’ятних знаків на території Більшівцівської
селищної територіальної громади у складі:

Голова робочої групи — Лідія КРУПА, начальник відділу освіти,
культури,  туризм, молоді та спорту;

Член  робочої групи:
Юрій ОСТЯК, староста Кукільницького старостинського округу;
Дмитро ГОРБУНЬ,староста Кінашівського старостинського округу;
Ганна ТОВСТА, Новоскоморохівського старостинського округ;
Михайло СТАСЮК, начальник відділу економічного розвитку, інвестицій

та проектної роботи;
Ірина КАРАТНИК, начальник відділу земельних ресурсів та

просторового планування;
Богдан АФТАНАС, директор КП «Більшівці ЕКО»;



За згодою залучити до роботи комісії депутатів селищної ради, обраних
по округах, на території яких знаходяться об’єкти, що пов’язані з російською
федерацією та колоніальною спадщиною.

2. Старостам Кукільницького, Новоскоморохівського та Кінашівського
старостинський округів провести до 30 жовтня 2022 року громадські
обговорення в с.Загір’я Кукільницьке, с. Нараївка та с. Кінашів щодо думки
жителів даних сіл про демонтажу об’єктів і символів комуністичного
тоталітарного режиму.

3. Відділу економічного розвитку, інвестицій та проектної роботи
спільно із відділом земельних ресурсів та просторового планування опрацювати
питання дотримання природоохоронного законодавства при проведенні робіт з
демонтажу пам’ятника радянському солдату в смт.Більшівці відповідно до
основних вимог режиму парків-пам’яток садово-паркового мистецтва.

4. Голові робочої групи Лідії КРУПІ подати інформацію про перелік
пам’ятників та пам’ятних знаків на території територіальної громади, які
підлягають декомунізації та дерусифікації на розгляд чергового засідання
виконавчого комітету.

5. Контроль за виконанням рішення покласти  на заступник селищного
голови Марії БОЙЧУК.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ


