УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23.04.2018 року

м. Шепетівка

№ 71-2018р

Про підготовку та проведення
в місті 32-х роковин
Чорнобильської катастрофи

Відповідно до розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації
№387/2018-р від 18.04.2018 року “Про підготовку та проведення в області 32-х роковин
Чорнобильської катастрофи”, керуючись п.п.13,20 ч 4 статті 42 Закону України “Про місцеве
самоврядування” та з метою відзначення 32-х роковин Чорнобильської катастрофи провести
підготовку і забезпечити проведення загальноміських заходів.

1. Затвердити план заходів з підготовки та проведення в місті відзначення 32-х
роковин Чорнобильської катастрофи (додаток 1).
2. Структурним підрозділам виконавчого комітету та іншим виконавцям забезпечити
виконання вказаних заходів.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами
виконавчого комітету Шепетівської міської ради В.І.Рачука.

Міський голова

М.І.Полодюк

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 23.04.2018 р. № 71-2018р
ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки та проведення в місті відзначення 32-х роковин
Чорнобильської катастрофи
1. Провести зустріч з учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та постраждалими за
участю керівництва виконавчого комітету Шепетівської міської ради та представників
управління праці та соціального захисту населення, охорони здоров’я, Шепетівського
об’єднання управління Пенсійного фонду України, управління юстиції.
Виконавчий комітет Шепетівської міської ради,
управління праці та соціального захисту населення,
охорони здоров’я, Шепетівське об’єднане управління
Пенсійного фонду України, управління юстиції
Квітень 2018 року
2. Підготувати та провести радіо-, телепрограму під рубрикою “Дзвони Чорнобиля –
32-й рік після трагедії”.
відділ інформації преси і зв”язків з
громадкістю Шепетівської міської ради
Квітень 2018 року
3. Організувати проведення конкурсу малюнків дітей навчальних закладів, за
результатами якого організувати виставку кращих малюнків, тематичні експозиції, уроки
пам”яті, читацькі конференції.
Управління освіти, відділ культури
Квітень 2018 року
4. Організувати проведення тематичних зустрічей, уроків за участю громадян, які
переселилися з радіоактивно забруднених територій, з учасниками ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС.
Управління освіти
Квітень 2018 року
5. Сприяти у посиленні соціального захисту інвалідів, учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС щодо надання спеціалізованої медичної допомоги,
оздоровлення постраждалих, насамперед дітей, медичного обслуговування та забезпечення
необхідними медикаментами, своєчасної виплати передбачених законодавством виплат і
компенсацій.
Управління праці та соціального захисту населення
Шепетівської міської ради, центральна районна
лікарня
Протягом 2018 року

6. Організувати та провести мітинг-реквієм, пов’язаний із 32-ми роковинами
Чорнобильської катастрофи за участю керівництва виконавчого комітету Шепетівської
міської ради, представників об’єднань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, релігійних організацій та інших.
Виконавчий комітет Шепетівської міської ради,
відділ культури
Квітень 2018 року
7. Підготувати матеріали про Чорнобильську катастрофу, людей, які брали участь у
ліквідації її наслідків, для публікації у місцевих засобах масової інформації.
Відділ інформації преси і зв”язків з громадкістю
Шепетівської міської ради,
редакція міськрайонної газети “Шепетівський вісник”
26 квітня 2018 року

Керуючий справами виконавчого
комітету Шепетівської міської ради

В.І.Рачук

