
Проєкт

Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

       Р І Ш Е Н Н Я
 від  25 березня 2021 року                                                                            №

Про План заходів з підготовки та
проведення 35-х роковин Чорнобильської
катастрофи, вшанування подвигу учасників
наслідків аварії на ЧАЕС в Помічнянській
міській територіальній громаді

        Відповідно до Указу Президента України від 09 грудня 2020 року № 556
«Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та підготовку
заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи», розпорядження Кабінету
Міністрів України від 24 лютого 2021 року № 170-р «Про затвердження плану
заходів, пов’язаних з 35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи»,
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 грудня 2020
року № 894-р «Про підготовку заходів до 35-х роковин Чорнобильської
катастрофи», на виконання розпорядження голови Новоукраїнської районної
державної адміністрації від  11 березня 2021 року № 93-к «Про районний план
заходів з підготовки та проведення 35-х роковин Чорнобильської катастрофи,
вшанування подвигу учасників наслідків аварії на Чорнобильській АЕС»,
враховуючи інформацію заступника міського голови Щербатюка А.С. з даного
питання, з метою додержання визначених законодавством гарантій із захисту
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також
вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, керуючись статтями 34, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», виконком міської ради в и р і ш и в :

1. Затвердити План заходів  з підготовки та проведення 35-х роковин
Чорнобильської катастрофи, вшанування подвигу учасників наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС в Помічнянській міській територіальній громаді
(додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань виконавчих органів ради Щербатюка А.С.

Міський голова                                                                     Микола АНТОШИК



ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                               рішенням виконкому
                                                                                    міської ради

                                                                                                      від 25.03.2021 року  №

ПЛАН   ЗАХОДІВ
 з підготовки та  проведення 35-х роковин Чорнобильської катастрофи,
вшанування подвигу учасників наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

в Помічнянській міській ТГ

І. Заходи щодо надання соціальної підтримки та забезпечення медичного
захисту населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи

1. Організувати проведення зустрічей з учасниками ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, з громадянами, віднесеними до категорії 1, та
потерпілими від Чорнобильської катастрофи, зокрема евакуйованими із зони
відчуження, а також громадянами, які відселені із забруднених територій, з  сім’ями
загиблих, померлих, тяжко хворих осіб та дітьми-інвалідами, сиротами з числа
потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи з метою виявлення їх соціальних
потреб, надання моральної підтримки та вжиття заходів щодо їх розв’язання.

Виконком міської ради,
КЗ «Центр надання соціальних
послуг»
Квітень, грудень 2021 року

2. Здійснити благоустрій територій, меморіальних комплексів,  які
увіковічують пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Виконком міської ради,
КНП «Помічнянський центр
контролю благоустрою»
Протягом 2021 року

3. Забезпечити надання адресної соціальної допомоги потерпілим дітям, яким
встановлено інвалідність, пов’язану з наслідками Чорнобильської катастрофи,
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема
громадянам, віднесеним до категорії 1, вдовам (вдівцям) померлих учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за рахунок коштів міського
бюджету.

Виконком міської ради
Квітень 2021 року



ІІ. Організаційні заходи

1. Провести за участю учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС у закладах освіти тематичні години спілкування, виховні години, учнівські
конференції, засідання за круглим столом, тематичні виставки, уроки пам’яті
присвячені Чорнобильській катастрофі.

Виконком міської ради,
Відділ освіти
Квітень, грудень 2021 року

2. Провести благодійні концерти, виставки, лекції, бесіди, присвячені 35-м
роковинам Чорнобильської катастрофи та Дню вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у закладах культури громади; тематичних
виставок творів мистецтва, фотографій, документів та архівних матеріалів - в
музейних закладах, меморіальної та історичної літератури - в бібліотечних закладах
громади.

У разі продовження карантинних обмежень, встановлених з метою запобігання
поширення гострої респіраторної хвороби СОVID-19 на території України, зазначені
заходи провести в онлайн-режимі.

Виконком міської ради,
Відділ культури, туризму, молоді та
спорту
Квітень, грудень 2021 року

3. Забезпечити екскурсійне обслуговування громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, в музейних закладах громади.

Виконком міської ради,
Відділ культури, туризму, молоді та
спорту
22-27 квітня, 10-15 грудня 2021
року

4. Організувати з врахуванням протиепідемічних заходів поширення гострої
респіраторної хвороби СОVID-19 у громаді мітинг-реквієм пам’яті загиблих,
померлих внаслідок Чорнобильської катастрофи та покладання квітів, вінків до
пам’ятних місць, пов’язаних з Чорнобильською трагедією із залученням
представників міської ради, депутатів міської ради, громадських та релігійних
організацій.

Виконком міської ради
26 квітня, 14 грудня 2021 року

5. Забезпечити організацію належного громадського порядку, особистої та
майнової безпеки громадян, дорожнього руху, медичного обслуговування за місцем
проведення заходів, пов’язаних з відзначенням 35-х роковин Чорнобильської
катастрофи.



Виконком міської ради,
Відділення поліції
смт. Добровеличківка
Новоукраїнського РВП ГУНП в
Кіровоградській області
26 квітня, 14 грудня 2021 року

6. Опрацювати питання підготовки подання щодо нагородження обласними,
державними нагородами та відзнаками Президента України учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Виконком міської ради
Жовтень-листопад 2021 року

7. Провести зустрічі з представниками об’єднань громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Виконком міської ради
Протягом 2021 року

8. Рекомендувати релігійним організаціям провести поминальні молебні в
пам'ять про загиблих та померлих громадян внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Виконком міської ради,
Релігійні організації
26 квітня, 14 грудня 2021 року

III.  Інформаційні заходи

 1. Забезпечити широке висвітлення у електронних засобах масової інформації,
інформаційних інтернет-сайтах заходів, приурочених 35-м роковинам
Чорнобильської катастрофи.

Виконком міської ради
Квітень, грудень 2021 року

Секретар виконкому      Світлана ТЕРТИЧНА
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