
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

від 10.12. 2021 № 183 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження заходів щодо відзначення 

Дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС  

 

З метою відзначення у 2021 році Дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Затвердити заходи щодо відзначення 14 грудня  2021 року Дня 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 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.). 

 

 

Секретар ради                      Наталія СЬОМАК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Лукомська 23320 

 

 



Додаток до 

розпорядження міського голови 

від 10.12.2021 № 183 

 
 

ЗАХОДИ 

щодо відзначення Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС в Золотоніській міській територіальній громаді 
№ 

п/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 Вшанувати хвилиною мовчання 

померлих учасників ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС з покладанням квітів до 

пам’ятника жертвам Чорнобильської 

катастрофи, проведення панахиди за 

загиблими і померлими внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

14 грудня 

2021 року 

Міськвиконком, відділ 

культури, громадські 

організації „Союз 

Чорнобиль” та  

„Діти Чорнобиля” 

2 Надати, в межах призначених 

асигнувань, матеріальну допомогу 

інвалідам Чорнобиля та вдовам померлих 

учасників ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЕС 

до 31 грудня 

2021 року 

Міськвиконком, 

фінансове управління, 

керівники підприємств та 

організацій міста, ГО 

„Союз Чорнобиль” 

3 Здійснити культурно-мистецькі заходи з 

нагоди Дня вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС: тематичні уроки, 

лекції, бесіди, семінари за участі 

ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС.  

грудень  

2021 

Відділ освіти, відділ 

культури, міська 

бібліотека, громадська 

організація „Союз 

Чорнобиль” 

 

4 Провести диспансеризацію учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та дітей, 

потерпілих від Чорнобильської 

катастрофи. 

протягом  

2021 року 

КНП «Золотоніська   

районна багатопрофільна 

лікарня»                                                                       

5 Упорядкувати територію навколо 

пам’ятника жертвам Чорнобильської 

катастрофи 

до 

14 грудня 

2021року 

КП „Міський водоканал” 

6 Висвітлити через засоби масової 

інформації  результати виконання 

заходів з нагоди Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

грудень 

2021 року 

Управління праці та 

соціального захисту 

міськвиконкому, газета 

„Златокрай”, 

радіомовлення 

7 Інформувати Департамент соціального 

захисту населення Черкаської 

облдержадміністрації 

до 

21.12.2021 

року 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

 

 

 

Керуючий справами       Оксана ШАКУРА 


