
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

10.12.2018 р.                        м. Шепетівка                           № 258-2018р 

 

 
Про заходи з підготовки та  

відзначення у 2018 році Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на  

Чорнобильській АЕС 
 

 
         На виконання розпорядження Хмельницької облдержадміністрації №821/2018-р від 

27.11.2018 року “Про заходи з підготовки та відзначення у 2018 р. Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС” та підставі статті 42, ч 4 п.п.13,20 Закону 

України «Про місцеве самоврядування», у зв’язку з відзначенням в місті Дня вшанування 

учасників ліквідації аварії на ЧАЕС,  з метою привернення уваги громадських та інших 

організацій до проблем громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС : 

 

 

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення в місті Дня вшанування 

учасників ліквідації аварії на ЧАЕС (додаток 1). 

 

2. Керівникам управлінь, відділів, та інших структурних підрозділів виконавчого 

комітету забезпечити виконання зазначених заходів у встановлені терміни. 

 

3. Фінансовому управлінню (Дрищ В.О.) забезпечити фінансування  заходів за 

рахунок коштів міського бюджету, передбачених на проведення державних, 

міських та професійних свят. 

 

4.  Управлінню праці та соціального захисту населення (Білас С.Г.) перерахувати 

кошти на виплату одноразової  грошової  допомоги для ліквідаторів 

Чорнобильської аварії  та сімей, які втратили годувальника, хвороба і смерть, яких 

пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи. (додаток 2).  

 

4. Шепетівському територіальному центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) провести виплату одноразової грошової допомоги 

вищевказаним громадянам. 

 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови Стасюк Н.В.  

 

 

  

 

 

 

Міський голова                                                                          М.І.Полодюк 

 



                                                                                                    Додаток 1  

  до розпорядження міського голови 

                                                                                                10.12.2018 р. № 258-2018р 

 

ПЛАН 

заходів з підготовки та відзначення у 2018 році Дня вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

 

1. Провести культурно-мистецькі заходи, присвячені Дню вшанування учасників 

ліквідації аварії на ЧАЕС: у міській бібліотеці урок совісті “Чорнобиль давно вже 

почався”, читацькі конференції; в навчальних закладах освіти організувати виставки, 

тематичні експозиції, уроки пам’яті, зустрічі із ліквідаторами наслідків Чорнобильської 

катастрофи. 

  

                                                           Відділ культури Шепетівської міської ради,  

                                                           управління освіти Шепетівської міської ради  

                                                           Грудень 2018 р.                              

 

   2. Підготувати пропозиції щодо відзначення почесними грамотами та подяками 

   облдержадміністрації та обласної ради учасників ліквідації наслідків аварії на 

   Чорнобильській АЕС.  

                                                              Управління праці та соціального 

                                                                    захисту населення Шепетівської міської ради,  

                                                                    громадська організація  “Союз Чорнобиль України” 

 

3.  Забезпечити виплату одноразової грошової допомоги для ліквідаторів 

Чорнобильської аварії  та сімей, які втратили годувальника, хвороба і смерть, яких 

пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи. 

                                                             Управління праці та соціального 

                                                                    захисту населення Шепетівської міської ради,  

                                                           Грудень 2018 р.  

        

4. Організувати проведення поминальних молебнів у пам’ять ліквідаторів, що загинули 

чи померли внаслідок Чорнобильської катастрофи.                                                                  

                                                            Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з 

                                                            громадкістю Шепетівської міської ради, 

                                                            організаційний відділ Шепетівської міської ради     

                                                            Грудень 2018 р. 

 

5. З метою всебічного висвітлення. мужності, самовідданості і високого 

професіоналізму  учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, стану їх 

соціального захисту, пенсійного забезпечення надати відповідні матеріали у засоби 

масової інформації.   

                                                            Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з 

                                                            громадкістю Шепетівської міської ради, 

                                                            організаційний відділ Шепетівської міської ради     

                                                            Грудень 2018 р. 

 

 6.   Організувати конкурс малюнків дітей навчальних закладів, за результатами якого 

провести виставку кращих малюнків.                                            

                                                           Відділ культури Шепетівської міської ради,  

                                                           управління освіти Шепетівської міської ради  

                                                           Грудень 2018 р. 

 

Керуючий справами                                                                             

виконавчого комітету Шепетівської міської ради                                                      В.І.Рачук 



 

 

 

 

 

 
 


