УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№ 523/2016
Про заходи у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932 - 1933 років в
Україні - геноциду Українського народу
З метою вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932 - 1933 років в Україні, забезпечення
належної організації та проведення у 2017 і 2018 роках заходів у зв’язку з 85-ми
роковинами цієї трагедії, донесення до світової спільноти інформації про Голодомор 1932
- 1933 років в Україні - геноцид Українського народу, вчинений комуністичним
тоталітарним режимом, а також сприяння дальшому дослідженню проблем голодоморів
першої половини XX століття в Україні та їх наслідків постановляю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) утворити у місячний строк Організаційний комітет із підготовки і проведення заходів у
зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932 - 1933 років в Україні (далі - Організаційний
комітет), визначивши його співголовами Прем’єр-міністра України і Главу Адміністрації
Президента України та включивши до його складу вчених, представників Громадського
комітету із вшанування пам’яті жертв Голодомору - геноциду 1932 - 1933 років в Україні,
інших громадських об’єднань, організацій закордонних українців, представників
центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад;
2) розробити на основі пропозицій Організаційного комітету, затвердити у тримісячний
строк і забезпечити виконання плану заходів на 2017 - 2018 роки у зв’язку із 85-ми
роковинами Голодомору, передбачивши, зокрема:
проведення за участю представників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, громадськості, духовенства, іноземних гостей жалобних заходів у місті
Києві та інших населених пунктах;
організацію та проведення у місті Києві Міжнародного форуму, присвяченого 85-м
роковинам Голодомору 1932 - 1933 років в Україні - геноциду Українського народу;
проведення тематичних наукових, науково-практичних конференцій, круглих столів;
забезпечення із залученням Національної академії наук України дальшого дослідження
проблем голодоморів першої половини XX століття в Україні (Голодомору 1932 - 1933
років в Україні, голодоморів 1921 - 1922 років та 1946 - 1947 років в Україні) та їх
наслідків, зокрема й щодо осіб, причетних до вчинення геноциду Українського народу Голодомору 1932 - 1933 років, а також формування Національної книги пам’яті жертв
Голодомору 1932 - 1933 років в Україні, продовження пошукової роботи зі встановлення
осіб, які у 1932 - 1933 роках рятували людей від голоду;
публікацію наукових праць, збірок документів і матеріалів, енциклопедичних, довідкових,
науково-популярних та інших видань, пов’язаних з темою геноциду Українського народу;
здійснення заходів щодо інформування суспільства про події, пов’язані з Голодомором
1932 - 1933 років в Україні - геноцидом Українського народу, вчиненим комуністичним
тоталітарним режимом;

оновлення тематичних виставок архівних документів, фотоматеріалів, творів мистецтва та
літератури, формування та оновлення відповідних експозицій, зокрема в краєзнавчих
музеях;
організацію у навчальних закладах та закладах культури інформаційних, навчальновиховних, культурно-мистецьких, інших заходів у зв’язку з 85-ми роковинами
Голодомору 1932 - 1933 років, спрямованих на донесення інформації про вчинені
комуністичним тоталітарним режимом Голодомор 1932 - 1933 років в Україні - геноцид
Українського народу, голодомори 1921 - 1922 років, 1946 - 1947 років в Україні,
вшанування пам’яті їх жертв, а також сприяння вивченню історії України, виховання у
громадян, насамперед учнівської та студентської молоді, патріотизму;
проведення серед учнів, студентів та молодих вчених конкурсів на створення кращого
твору літератури, твору образотворчого мистецтва, музичного твору на вшанування
пам’яті жертв геноциду Українського народу, а також всеукраїнського конкурсу науковопошукових робіт "Голодомор 1932 - 1933 років в Україні. Україна пам’ятає";
сприяння реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на збереження та відновлення
національної пам’яті, єднання суспільства;
забезпечення створення геоінформаційної системи місць, пов’язаних з трагічними подіями
Голодомору 1932 - 1933 років в Україні;
випуск в обіг поштової марки і конверта у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932 1933 років в Україні та здійснення спецпогашення поштової марки;
3) забезпечити в установленому порядку вирішення питань щодо розвитку Національного
музею "Меморіал жертв Голодомору";
4) забезпечити разом з Київською міською державною адміністрацією вирішення в
установленому порядку питання спорудження у місті Києві пам’ятника визначному
досліднику голодоморів в Україні Джеймсу Мейсу.
2. Міністерству закордонних справ України:
1) продовжувати роботу щодо визнання світовою спільнотою - іноземними державами та
міжнародними організаціями Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом
Українського народу;
2) вжити разом із Міністерством культури України та Українським інститутом
національної пам’яті в установленому порядку заходів щодо організації тематичних
виставок у приміщеннях парламентів та урядових установ іноземних держав,
міжнародних організацій, здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи з метою
поширення інформації про злочин геноциду, вчинений тоталітарним комуністичним
режимом у 1932 - 1933 роках проти Українського народу;
3) забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів у
зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932 - 1933 років в Україні, а також залучення до
участі в офіційних заходах, які проводитимуться в Україні, представників
дипломатичного корпусу іноземних держав, акредитованого в Україні;

4) сприяти представникам української громадськості за кордоном та організаціям
закордонних українців в проведенні заходів у зв’язку із 85-ми роковинами Голодомору
1932 - 1933 років в Україні.
3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям:
1) розробити, затвердити та забезпечити виконання регіональних планів заходів у зв’язку
із 85-ми роковинами Голодомору 1932 - 1933 років в Україні;
2) вжити заходів щодо належного впорядкування місць поховань, пам’ятників, пам’ятних
знаків жертвам Голодомору 1932 - 1933 років в Україні;
3) сприяти громадським об’єднанням, благодійним фондам, громадянам у проведенні
пошукових робіт, встановленні місць поховань жертв Голодомору 1932 - 1933 років в
Україні, голодоморів 1921 - 1922 років та 1946 - 1947 років в Україні, ушануванні їх
пам’яті, проведенні відповідної науково-дослідної та інформаційної діяльності.
4. Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити показ
тематичних фільмів, організацію теле- і радіопередач, широке висвітлення заходів у
зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні.
5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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