ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18.03.2021 № 39
м. Золотоноша

Про затвердження заходів щодо відзначення
35-х роковин Чорнобильської катастрофи
З метою відзначення у 2021 році 35-х роковин Чорнобильської
катастрофи, керуючись п. 1, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Затвердити заходи щодо відзначення 26 квітня 2021 року 35-х роковин
Чорнобильської катастрофи згідно з додатком.
2. Керівникам управлінь, відділів, служб міськвиконкому, іншим
виконавцям, забезпечити виконання заходів, в межах наданих повноважень.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника міського голови Масла О.М. та управління праці та соціального
захисту населення (Лукомська Т.Е.).

Міський голова

Тетяна Лукомська 23320

Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ

Додаток до
розпорядження міського голови
від 18.03.2021 № 39

ЗАХОДИ
щодо відзначення 35-х роковин Чорнобильської катастрофи
в м. Золотоноша
№
Зміст заходів
п/п
1
Організувати та провести зустріч
міського голови, керівників управлінь
та
відділів
міськвиконкому
з
учасниками ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС.

Термін
виконання
квітень
2021 року

У День пам’яті Чорнобильської
катастрофи приспустити державні
прапори на приміщеннях органів
влади
Організувати проведення мітингуреквієму та покладання квітів до
пам’ятника жертвам Чорнобильської
катастрофи, проведення панахиди за
загиблими і померлими внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
Надавати інформаційну та правову
підтримку, консультативну допомогу
з питань соціального захисту міським
громадським організаціям „Союз
Чорнобиль” та „Діти Чорнобиля”
Проводити прийом з особистих
питань
постраждалих
громадян,
сімей, які втратили годувальника.
Забезпечити надання громадянам,
постраждалим
внаслідок
Чорнобильської катастрофи, пільг і
компенсацій, передбачених Законом
України „Про статус і соціальний
захист
громадян,
постраждалих
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи” в межах бюджетних
призначень.
Для визначення осіб, потребуючих
соціальних послуг та адресного
вирішення
виявлених
проблем,
провести обстеження матеріальнопобутових
умов
проживання
громадян, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи.

26 квітня
2021 року

2

3

4

5

6

7

Відповідальні
Управління праці та
соціального захисту
населення, громадські
організації „Союз
Чорнобиль” та „Діти
Чорнобиля” (за згодою)
Міськвиконком

26 квітня
2021 року

Міськвиконком, відділ
культури, громадські
організації „Союз
Чорнобиль” та
„Діти Чорнобиля”

постійно

Управління праці та
соціального захисту
населення

постійно

Управління праці та
соціального захисту
населення
Управління праці та
соціального захисту
населення

постійно

до 1
травня
2021 року

Громадська організація
„Союз Чорнобиль”

8

Надати,
в
межах призначених
асигнувань, матеріальну допомогу
інвалідам Чорнобиля та вдовам
померлих
учасників
ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС

9

Забезпечити фінансову підтримку
протягом
статутної
діяльності
міських 2021 року
громадських
організацій
„Союз
Чорнобиль” та „Діти Чорнобиля”
Виділити кошти на пільгове медичне
протягом
обслуговування (зубопротезування) 2021 року
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи 1 та 2
категорії
За наявності коштів розглянути
протягом
питання
щодо
забезпечення 2021 року
санаторно-курортним
лікуванням за наявності
громадян, постраждалих внаслідок
коштів
Чорнобильської
катастрофи,
віднесених до категорії 1
Здійснити
культурно-мистецькі
квітень
заходи з нагоди 35-х роковин
2021
Чорнобильської
катастрофи:
тематичні виставки, експозиції, уроки
пам’яті,
лекції,
конкурси
студентських та учнівських творів,
перегляду
літератури
з
Чорнобильських питань
Провести диспансеризацію учасників
протягом
ліквідації
наслідків
аварії
на 2021 року
Чорнобильській АЕС та дітей,
потерпілих
від
Чорнобильської
катастрофи.

Міськвиконком,
фінансове управління

Вжити заходів по благоустрою та до 26 квітня
упорядкуванню пам’ятника жертвам 2021 року
Чорнобильської катастрофи.
Висвітлити через засоби масової
квітеньінформації тематичні матеріали до
травень
35-х роковин з Дня Чорнобильської 2021 року
трагедії та проведення заходів з
нагоди
вшанування
учасників
ліквідації
наслідків
аварії
на
Чорнобильській АЕС.

КП „Міський
водоканал”

10

11

12

13

14

15

Керуючий справами

протягом
2021 року

Міськвиконком
(в рамках міської
програми „Турбота”),
громадська організація
„Союз Чорнобиль”

Міськвиконком,
фінансове управління

Міськвиконком,
фінансове управління,
управління праці та
соціального захисту
населення
Відділ освіти, відділ
культури, міський
краєзнавчий музей
ім. М.Пономаренка,
міська бібліотека,
громадська організація
„Союз Чорнобиль”
Золотоніський міський
центр первинної
медико-санітарної
допомоги

Управління праці та
соціального захисту
населення, газета
„Златокрай”, веб-сайт
Золотоніської міської
ради

Оксана ШАКУРА

