
 

Дата реєстрації заяви  

Реєстраційний номер   

Підпис секретаря конкурсної комісії  
(заповнює відповідальний секретар конкурсної комісії) 

 

Заява 
 на участь у міському конкурсі проектів  

« Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» 

 

Найменування інституту громадян-

ського суспільства  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВСЬКЕ ТОВА-

РИСТВО ПОЛІТВ'ЯЗНІВ ТА РЕПРЕСОВАНИХ" 

Назва проекту «Національно-визвольна просвіта» 
Пріоритет, завдання, визначене  

Організатором конкурсу на 

розв’язання якого спрямовано проект  
(словами, зазначити лише один напрямок)  

проведення заходів із формування акти-

вної громадської позиції та національної 

свідомості, зокрема просвітницька робота 

серед широких верств українського суспільст-

ва щодо національно-визвольної боротьби 

українського народу протягом всього часу йо-

го перебування у складі Радянського Союзу. 
Загальна сума кошторису на здійс-

нення витрат проекту  

444.644,72 (Чотириста сорок чотири тисячі 

шістьсот сорок чотири гривні 72 копійки)  

Очікуване фінансування від Депар-

таменту суспільних комунікацій 

190.644,72 (Сто дев’яносто тисяч шістьсот со-

рок чотири гривні 72 копійки) 

Строк реалізації проекту  Протягом 2020 року 

Прізвище, ім’я, по-батькові керівни-

ка організації, місце знаходження 

організації, телефон, факс, e-mail 

ФАЙНБЕРГ ОЛЕНА ГЕНРІХІВНА 

вул. Оленівська, буд. 34, кв. 48, 04080, м. Київ; 

тел. 0664675720; e-mail ksppr@ukr.net 

Прізвище, ім’я, по-батькові та поса-

да керівника проекту, поштова адре-

са, телефон, e-mail 

ФАЙНБЕРГ ОЛЕНА ГЕНРІХІВНА 

вул. Оленівська, буд. 34, кв. 48, 04080, м. Київ; 

тел. 0664675720; e-mail ksppr@ukr.net 
До заяви додається: 
1) опис проєкту за формою, яка затверджена відповідним наказом організатора Конкурсу, що повинен міс-

тити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному ета-

пі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання проєкту, інформацію про цільову 

аудиторію, залучені до виконання проєкту інші інститути громадянського суспільства, способи інформу-

вання громадськості про хід виконання проєкту, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування; 

2) кошторис витрат, необхідних для виконання проєкту, за формою, що затверджена організатором Конку-

рсу; 

3) інформація про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання проєктів 

протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінан-

сування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за 

підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим його печа-

ткою; 

4) листи-підтвердження від інших інститутів громадянського суспільства та інших органів, залучених до 

виконання проєкту (у разі потреби). 

 

Керівник інституту  

громадянського суспільства       _______                _Файнберг О.Г._____ 
               (підпис)                                        (прізвище, ім’я, по-батькові) 

М.П.  

20 лютого 2020 року 
 

 



 

Форма опису проекту    

Проект _________ «Національно-визвольна просвіта» _________________  
    (назва проекту) 

 

Найменування інституту громадянського суспільства: 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПОЛІТВ'ЯЗНІВ ТА РЕПРЕСО-

ВАНИХ" 

Напрямок, за яким буде реалізовано проект:  

просвітницька робота серед широких верств українського суспільства  

Актуальність проекту:  

Деструктивна інформаційна кампанія країни-агресора спрямована на підрив мора-

льного духу нашого народу та його готовності до спротиву. Саме тому живе спілку-

вання із людьми, які в умовах тоталітаризму знаходили в собі сили боронити думку 

про Незалежну Україну є нині надзвичайно актуальним сьогодні. Воно наочно свід-

чить про тяглість прагнення до незалежності.  

Мета проекту:  

надати широким верствам українського суспільства якомога більше інформації про 

визвольний рух і боротьбу нашого народу, зокрема в умовах тоталітаризму. 

Завдання проекту:  

підвищення самосвідомості та інформованості широких верств українського суспі-

льства  
 

План виконання проекту згідно з Таблицею: 
Етапи  

реалізації 

Опис заходів для здійснення етапу Строк  

реалізації етапу 

Підготовчий 

етап 

Підготовка та узгодження дій, що спрямовані на виконан-

ня плану заходів на 2020 рік (додається) 

січень – лютий 

2020 року 

Етап  

реалізації 

Проведення зустрічей колишніх політв’язнів та репресо-

ваних з громадськістю.  

Проведення лекцій та показів документальних історич-

них фільмів з наступним їх обговоренням. 

Проведення акцій та заходів, спрямованих на збереження 

історичної пам’яті про боротьбу українського народу за 

свою незалежність в умовах тоталітаризму. 

 

 

березень – 

грудень 

2020 року 

 

Очікувані результати виконання проекту:  

підвищення самосвідомості та інформованості широких верств українського суспі-

льства про боротьбу українського народу за свою незалежність в умовах тоталітари-

зму. 

Цільова аудиторія, на яку спрямовано проект:  

вся громада українського суспільства незалежно від віку, національности та віро-

сповідання.  

Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту :  
(зазначаються назви засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості)  

розповсюдження інформаційних листків та листівок, інше інформування громадсь-

кості всіма доступними і переважно безкоштовними засобами. 

Організації, які планується залучити до співучасті у реалізації проекту : 
(назва організації, адреса, телефон, спосіб співучасті, які заходи в рамках проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проекту)  

Музей шістдесятництва – вул. Олеся Гончара, 33, м. Київ - телефон: 044 234 1204 

– бере участь у проведенні заходів:  

- День українського політв’язня – день спогадів у Музеї шістдесятництва,  

https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ACYBGNRxwKy2d5I8PNlRF4gLKnkywyO60Q:1578578932521&q=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D1%88%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&ludocid=4710775276775519741&sa=X&ved=2ahUKEwi1hJfk2PbmAhWyy6YKHd18AWgQ6BMwHnoECAsQAg


 

- Наукова конференція «Українська Гельсінська Спілка – організатор і провід-

ник національно-визвольної революції 1988-1991 років» – спільно з Ветеран-

ським об’єднанням Українська Гельсінська Спілка,   

- Виготовлення та презентація фото-, відео-, документальної виставки «Більшо-

го щастя немає», - спільно з Ветеранським об’єднанням Українська Гельсінсь-

ка Спілка 

- Наукова конференція «Перша несанкціонована демонстрація в Радянській Ук-

раїні. 26 квітня 1988 р.» – спільно з Асоціацією «Зелений світ» і Ветеранським 

об’єднанням Українська Гельсінська Спілка, 

- Наукова конференція «Український культурологічний клуб» відновив дорогу 

до Тараса Шевченка» – спільно з Національною Спілкою письменників Украї-

ни, 

- Наукова конференція «Альтернативне відзначення 1000-ліття Хрещення Укра-

їни-Руси в Києві» – спільно з громадою Покровської церкви ПЦУ, 

- Виставка до 80-річчя поета-політв’язня Івана Сокульського спільно з Всеукра-

їнським товариством політв’язнів та репресованих, 

- Виставка до 100-річчя від дня народження Миколи Руденка (1920—2004), пи-

сьменника, філософа, правозахисника, спільно з Ветеранським об’єднанням 

Українська Гельсінська Спілка. 

Всеукраїнське товариство політв’язнів та репресованих - вул. Хорива, буд. 

18/10, м. Київ, 04071 – бере участь у таких заходах:  

-  Виставка до 80-річчя поета-політв’язня Івана Сокульського спільно з Музеєм 

шістдесятництва. 

Інститут національної пам’яті - вул. Липська, 16, м. Київ, 01021 – телефон 044 

253 1563 -  бере участь у проведенні заходів: 

- Наукова конференція «Українська Гельсінська Спілка – організатор і провід-

ник національно-визвольної революції 1988-1991 років. До 30-річчя падіння 

комунізму в Європі» – спільно з Музеєм шістдесятництва і Ветеранським 

об’єднанням Українська Гельсінська Спілка 

Національна Спілка письменників України – вул.. Банкова 2, м. Київ, бере участь у 

проведенні заходів: 

- Наукова конференція «Український культурологічний клуб» відновив дорогу 

до Тараса Шевченка» – спільно з Ветеранським об’єднанням Українська Гель-

сінська Спілка та Музеєм шістдесятництва. 

Будинок кіно – вул. Саксаганського 6, м. Київ 02000, бере участь у проведенні захо-

дів: 

- Перегляд та обговорення художньо-документальних кінофільмів про націона-

льно-визвольний рух в Україні. 

Громадська організація Ветеранське об’єднання Українська Гельсінська Спілка 
код ЄДРПОУ 40520058 – вул. Хорива, буд. 18/10, м. Київ, 04071 – телефон 

+380667580503 - бере участь у проведенні заходів:  

-  Наукова конференція «Українська Гельсінська Спілка – організатор і провід-

ник національно-визвольної революції 1988-1991 років. До 30-річчя падіння 

комунізму в Європі» – спільно з Інститутом національної пам’яті і Музеєм 

шістдесятництва, 

- Виставка до 100-річчя від дня народження Миколи Руденка (1920—2004), пи-

сьменника, філософа, правозахисника, спільно з Музеєм шістдесятництва. 

tel:+380667580503


 

 Музей Михайла Грушевського – вул. Паньківська, буд. 9, м. Київ, 01033 – телефон 

044 288 2807 - бере участь у проведенні заходів:  

- Конференція «Українська Народна Республіка – передання та уроки» – спіль-

но з Музеєм Михайла Грушевського.   

Київська православна духовна академія – вул. Трьохсвятительська 6, м. Київ, 

01601, тел.. 044-2788044, бере участь у проведенні заходів: 

- Наукова конференція «Собор УАПЦ 5 червня 1990 року – початок дороги до 

Томосу», 

- Участь у Хресній ході вірян та духовенства Помісної УПЦ на честь 1032-ї річ-

ниці хрещення України. 

Покровська церква Православної Церкви України – вул. Покровська, буд. 7, м. Ки-

їв, 04070 – телефон 044 425 3322 - бере участь у проведенні заходів: 

- Наукова конференція «Альтернативне відзначення 1000-ліття Хрещення Укра-

їни-Руси в Києві» – спільно з Музеєм шістдесятництва. 

Святошинська районна організація Всеукраїнської асоціації «Зелений світ» 

бере участь у проведенні заходів: 

– Наукова конференція «Перша несанкціонована демонстрація в Радянській 

Україні. 26 квітня 1988 р.» – спільно з Ветеранським об’єднанням Українсь-

ка Гельсінська Спілка і Музеєм шістдесятництва. 

Школи та вищі навчальні заклади міста Києва, де виступатимуть з лекціями й 

спогадами колишні політв’язні та репресовані з числа членів Товариства. 
 

Способи співучасті та ресурси, які надає кожна сторона для реалізації 

проекту, на даний час ще не узгоджені остаточно. Форми і засоби співучасті будуть 

узгоджуватись безпосередньо під час підготовки проведення заходу. 

 

Сума коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації  проекту :  

Власний внесок організації – 211.500,00 (Двісті одинадцять тисяч п’ятьсот грн. 00 

коп.), що складає 47,57 відсотків від загальної вартості проекту. 

Сума коштів, залучених з інших джерел, – 42.500,00 (Сорок дві тисячі п’ятьсот грн. 

00 коп.), що складає 9,56 відсотків від загальної вартості проекту. 

Сума коштів, очікувана від Департаменту суспільних комунікацій - 190.644,72 (Сто 

дев’яносто тисяч шістьсот сорок чотири гривні 72 копійки), що складає 42,88 відсо-

тків від загальної вартості проекту. 

Загальна сума коштів на реалізацію проекту – 444.644,72 (Чотириста сорок чотири 

тисячі шістьсот сорок чотири гривні 72 копійки). 

 

Керівник інституту  

громадянського суспільства       ______             ___ Файнберг О.Г.___                                                     
                   (підпис)                                 (прізвище, ім’я, по-батькові) 

М.П. 

 20 лютого 2020 року 

 

 

 

 

 

 



 

 

Інформація про діяльність 

 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

"КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПОЛІТВ'ЯЗНІВ ТА РЕПРЕСОВАНИХ" 
 

Джерелами фінансування ГО «Київське товариство політв’язнів та репресова-

них» є як власні кошти, залучені за рахунок благодійних внесків, так і фінансування 

з інших легальних джерел.   

 

Зважаючи на те, що Громадська організація «Київське товариство політв’язнів 

та репресованих» зорганізована лише в липні 2019 року, всі заходи, що їх проводило 

Товариство згідно Затвердженого Радою Товариства плану роботи на 2019 рік (див. 

додаток) проводились виключно за рахунок благодійних внесків. 

 

          Матеріально-технічну базу Товариства становлять офісні меблі, офісне та кан-

целярське приладдя, що надані як в орендне, так і в безкоштовне користування на 

благодійній основі.   

 

Кадрове забезпечення здійснюється допоки силами членів Товариства. Однак, у ви-

падку залучення бюджетних коштів, Товариство потребуватиме послуг професійно-

го бухгалтера. 

 
 

Керівник       ________________________             ___ Файнберг О.Г.___                                                     
         (підпис)                                           (прізвище, ім’я, по-батькові) 

М.П. 

 20 лютого 2020 року 
 



 

Додаток до Інформації про діяльність 
Затверджено Радою Товариства 

 15 липня 2019 року    

 

ПЛАН РОБОТИ КИЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА ПОЛІТВ’ЯЗНІВ ТА РЕПРЕСОВАНИХ 

     НА II ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ 
 

№ 

з/п 
СУТЬ ПИТАННЯ, ЗАХОДУ ТЕРМІН ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 

1 Участь у Хресній ході Помісної УПЦ 

на честь 1031 річниці хрещення України                   

28 липня 

 

Голова Товариства, 

Члени Ради 

2 Виїзд до Лісового цвинтаря на громадянську панахиду біля мо-

гили Антоненка-Давидовича, незламного політв’язня-

письменника в день 120-річчя від дня народження                                                                            

5 серпня 

 

Голова Товариства, 

Члени Ради 

3  Мітинг перед катівнею НКВС – Жовтневим палацом культури 

у день пам'яті про початок Великого Терору                                

5 серпня 

 

Голова Товариства,  

Виконавчий директор,  

Члени Ради 

4 Зробити публікації в ЗМІ до 90-річчя від дня народження Лари-

си Богораз – української та російської політв'язня-

правозахисниці               

8 серпня               Голова Товариства,  

Члени Ради 

5 Участь у заходах Національного музею історії України з нагоди 

120-річчя від часу його заснування 

31 серпня Голова Товариства,  

Виконавчий директор,  

Члени Ради 

6 Виступи у школах та ВНЗ у День знань 1 вересня Члени Товариства 

7 Висунення Овсієнкаа В.В. на здобуття 

Національної премії ім.Т.Шевченка 

Вересень  

2019 р. 

 Рада Товариства 

8 Спільно з Музеєм шістдесятництва провести виставку та вечір 

пам’яті Алли Горської (90-річчя), художниці, убитої бандитами КГБ   

18  

вересня  

Голова Товариства,  

Виконавчий директор,  

Члени Ради 

9 Спільно з Музеєм шістдесятництва провести виставку та вечір 

пам’яті Івана Світличного (90-річчя), літератора-політв’язня, видат-

ного шістдесятника                 

20  

вересня  

Шевченко О.Є.,  

Виконавчий директор, 

Члени Ради 

10 Панахида та мітинг у День пам’яті розстрілу соловецьких в’язнів у 

Сандармосі біля пам’ятника Л. Курбасу 

27  

жовтня  

 

Голова Товариства,  

Виконавчий директор,  

Члени Ради 

11 Спільно з Музеєм шістдесятництва провести виставку та вечір 

пам’яті Зеновія Красівського (90-річчя), політв’язня, видатного 

шістдесятника                 

12  

листопада 

 

Шевченко О.Є.,  

Виконавчий директор,  

Члени Ради 

12 Участь КТПР у заходах в День пам'яті жертв голодоморів           23  

листопада 

Шевченко О.Є., Виконавчий 

директор, Члени Ради 

13 Участь у заходах з відзначення  

30-річчя падіння комунізму в Європі й СРСР    

Липень– 

грудень 

Виконавчий директор,  

група туру 

14 Видання спогадів членів Товариства – альманах «Аспекти реабілі-

тації», документально-публіцистичні статті,  книги про репресії 

Липень– 

грудень 

Виконавчий директор 

15 Популяризація діяльності Товариства в засобах масової інформації: 

газети, журнали, радіо, телебачення   

Липень – 

грудень 

Шевченко О.Є., Овсієнко В.В., 

Члени Ради 

16 Зустрічі з молоддю в школах, ліцеях, університетах з розповідями 

про репресії в СРСР 

Липень – 

грудень 

Члени Товариства 

17 Участь у роботі Національної комісії з реабілітації та Комісії з реа-

білітації Київської обласної ради 

Постійно Мірошниченко В.М.,  

Осьмак Н.К. ,  

Члени Товариства  

18 Робота по отриманню приміщення 

Для Товариства з метою проведення робочих заходів та збереження 

архівних документів 

 III-IV 

квартал 

Голова Товариства 

Виконавчий директор  

19 Продовження роботи з вивчення стану та матеріальної допомоги 

нужденним політв’язням та та їхнім сім’ям (згідно Розпорядженню 

КМУ від  2013 р. № 1052-р) 

Липень-

грудень 

Керівники районних філій та 

члени Ради 

20 Вирішення поточних питань: 

облаштування офісного приміщення, упорядкування облікових 

карток(особистих справ), видача посвідчень 

III-IV 

квартал 

 

Виконавчий директор 

21 Соціальний моніторинг серед членства, відвідання немічних, хво-

рих, інвалідів членів Товариства 

Система-

тично 

Керівники районних філій та 

члени Ради 
 

ГОЛОВА ТОВАРИСТВА      ШЕВЧЕНКО О.Є.  



 

   Додаток до опису проекту     
Затверджено Радою Товариства 

        15 липня 2019 р. 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ  КИЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА ПОЛІТВ’ЯЗНІВ 

ТА РЕПРЕСОВАНИХ НА 2020 рік 
 

№ 

п/п СУТЬ ПИТАННЯ, ЗАХОДУ 
ТЕРМІН, 

МІСЦЕ 
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 

1 
День українського політв’язня – день спогадів у Му-

зеї шістдесятництва. 
12 січня Рада Товариства 

2 

Наукова конференція «Українська Гельсінська Спілка 

– організатор і провідник національно-визвольної 

революції 1988-1991 років» – спільно з Інститутом 

національної пам’яті, Музеєм шістдесятництва і Ве-

теранським об’єднанням Українська Гельсінська Спі-

лка. 30-річчя падіння комунізму в Європі.                  

17 січня 
О.Шевченко 

О.Ткачук 

3 
Мітинг на Софійському майдані, присвячений 30-

річчю Ланцюгу Єдності. 
21 січня 

О.Шевченко 

З.Голота 

4 

Конференція «Українська Народна Республіка – пе-

редання та уроки» – спільно з Музеєм Михайла Гру-

шевського.  

27 січня О.Шевченко 

5 Виїзд до станції Крути для вшанування Героїв Крут. 29 січня О.Файнберг 

6 
Вшанування члена Ради Товариства, політв’язня Вік-

тора Кукси з 80-літнім ювілеєм.                       
13 лютого О.Файнберг 

7 

Покладання квітів у День Небесної Сотні на  

вул. Грушевського, Алеї Небесної Сотні та біля Ми-

хайлівського собору.       

20 лютого О.Файнберг 

8 

Виготовлення та відкриття фото-, відео-

документальної виставки «Дорогою правди» – спіль-

но з Музеєм шістдесятництва.          

22 лютого 
З.Голота 

О.Ткачук 

9 
«Я на сторожі коло них поставлю слово» – мітинг 

перед пам’ятником Т.Шевченку в Києві.   
9 березня 

О.Шевченко, 

О.Файнберг, З.Голота 

10 

Наукова конференція «Перша несанкціонована де-

монстрація в Радянській Україні» – спільно з Музеєм 

шістдесятництва.  

26 квітня 
О.Шевченко 

О.Ткачук 

11 

Перегляд та обговорення художньо-документальних 

кінофільмів у Будинку кіно про національно-

визвольний рух в Україні. 

квітень – 

грудень 

2020 року 
О.Файнберг 

12 
Виїзд до Національного заповідника «Биківнянські 

могили» у День пам’яті жертв політичних репресій. 
17 травня Виконавчий директор 

13 
Виїзд до Канева на покладання квітів до могили Та-

раса Шевченка. 
22 травня Виконавчий директор  

14 

Наукова конференція «Український культурологіч-

ний клуб» відновив дорогу до Тараса Шевченка» – 

спільно з громадською організацією «Музей шістде-

сятництва». 

24 травня 
О.Шевченко 

О.Ткачук 

15 

Наукова конференція «Собор УАПЦ 5 червня 1990 

року – початок дороги до Томосу» – спільно з Духов-

ною академією Помісної УПЦ. 

5 червня Олесь Шевченко 

16 

Наукова конференція «Альтернативне відзначення 

1000-ліття Хрещення України-Руси в Києві» – спіль-

но з Музеєм шістдесятництва і Покровською церквою 

ПЦУ.  

7 червня 

Голова Товариства, 

Виконавчий директор, 

Члени Ради 

17 
Поїздка на місце історичної переможної Конотопсь-

кої битви. 
29 червня Виконавчий директор 



 

18 

 

Вшанування пам’яті поета-політв’язня Івана Сокуль-

ського (80-річчя)– спільно з Музеєм шістдесятництва 

та ВТПР. 

13 липня 

Голова Товариства, 

Члени Ради 

19 
Відзначення 30-річчя підняття синьо-жовтого прапо-

ра над Київрадою 
24 липня 

Голова Товариства, 

З.Голота 

20 
Участь у Хресній ході Помісної УПЦ 

на честь 1032 річниці хрещення України                  

28 липня 

 

Голова Товариства, 

Члени Ради 

21 

Мітинг перед катівнею НКВС – Жовтневим палацом 

культури у день пам’яті про початок Великого Теро-

ру                               

5 серпня 

 

Голова Товариства, 

Виконавчий директор, 

Члени Ради 

22 

Заходи з відзначення Дня Незалежності. 

24 Серпня 

Голова Товариства, 

Виконавчий директор, 

Члени Ради 

23 Виступи у школах та ВНЗ у День знань 1 вересня Рада Товариства 

24 
Вшанування політв’язня Миколи Горбаля з 80-літнім 

ювілеєм.  
10 вересня 

Рада Товариства 

25 

Панахида та мітинг у День пам’яті розстрілу солове-

цьких в’язнів у Сандармосі 

27 жовтня  

пам’ятник 

Л. Курбасу 

Шевченко О.Є.,  

Виконавчий директор, 

Члени Ради 

26 

Участь КТПР у заходах в День пам’яті жертв голодо-

морів          

28 листо-

пада 

 

Шевченко О.Є.,  

Виконавчий директор, 

Члени Ради 

27 
Участь у заходах з відзначення  

30-річчя падіння комунізму в Європі й СРСР   

Липень– 

грудень 

Шевченко О.Є., 

З.Голота 

28 
 

Виставка до 100-річчя від дня народження Миколи 

Руденка (1920—2004), письменника, філософа, пра-

возахисника – спільно з Музеєм шістдесятництва 

19 груд-

ня  

Шевченко О.Є., 

З.Голота 

 

29 

Видання спогадів членів Товариства – альманах «Ас-

пекти реабілітації», документально-публіцистичні 

статті,  книги про репресії 

Липень– 

грудень 

Виконавчий директор 

30 

Популяризація діяльності Товариства в засобах масо-

вої інформації: газети, журнали, радіо, телебачення   

Липень – 

грудень 

Шевченко О.Є.,  

Овсієнко В.В. 

Члени Ради 

31 
Зустрічі з молоддю в школах, ліцеях, університетах з 

розповідями про репресії в СРСР 

Липень – 

грудень 

Члени Товариства 

32 

Участь у роботі Національної комісії з реабілітації та 

Комісії з реабілітації Київської обласної ради 

Постійно Мірошниченко В.М., 

Осьмак Н.К.  

Члени Товариства  

33 

Продовження роботи з вивчення стану та матеріаль-

ної допомоги нужденним політв’язням та  їхнім 

сім’ям (Розпорядження КМУ 2013 №1052-р) 

Липень-

грудень 

Керівники районних 

філій та члени Ради 

34 

Вирішення поточних питань: 

облаштування офісного приміщення, упорядкування 

облікових карток(особистих справ), видача посвідчень 

III-IV 

квартал 

 Виконавчий директор 

35 
Соціальний моніторинг серед членства, відвідання 

немічних, хворих, інвалідів членів Товариства 

Система-

тично 

Керівники районних 

філій та члени Ради 

36 
Продовження зусиль щодо висунення окремих політ-

в’язнів та членів їхніх родин на Державну стипендію. 

Січень-

грудень 

Рада Товариства 

   

 

Голова Товариства                                      Олесь Шевченко 


