
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 06.12.2018 Ужгород   № 571

   

  
Про план заходів з нагоди Дня  
вшанування учасників ліквідації  
наслідків аварії на Чорнобильській  
АЕС у 2018 році 
 

Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Законом України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Указом 

Президента України від 10 листопада 2006 року № 945/2006 «Про День 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», 

відповідно до розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації 

23.11.2018 року № 768 «Про план заходів з нагоди Дня вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 2018 році»: 
 

1. Затвердити план заходів з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 2018 році, що додається. 

2. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Гах Л.М.) забезпечити 

фінансування заходів у межах коштів, передбачених бюджетом міста, згідно з 

додатком. 
3. Департаменту праці та соціального захисту населення (Біксей А.Б.); 

управлінням: у справах культури, спорту, сім’ї та молоді (Василиндра О.М.), 

освіти (Пуківська М.І.); відділу охорони здоров’я (Решетар В.В.) забезпечити 

виконання зазначених заходів. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Білака О.П. 
 

 

Міський голова         Б. АНДРІЇВ 

 

  

 



   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                           Розпорядження міського голови 

                                                                           06.12.2018 № 571 

 

 

План заходів 

з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків  

аварії на Чорнобильській АЕС 

 

1. Проведення спільного засідання за участю керівництва міста, правління 

громадської організації «Союз Чорнобиль України», учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, з метою вшанування громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи та з нагоди проведення в 

місті Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС у 2018 році. 
 

Департамент праці та соціального 

захисту населення, міська громадська 

організація «Союз Чорнобиль 

України» 

14 грудня 2018 року 

 

2. Покладання квітів до пам’ятника героям-чорнобильцям. 

 

Управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді, 

міська громадська організація 

«Союз Чорнобиль України» 

                                                              14 грудня 2018 року 

 

3. Надання матеріальної допомоги сім’ям громадян із числа учасників 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, у складі яких є особи з 

інвалідністю, діти з інвалідністю, діти-сироти, важкохворі, а також 

багатодітним сім’ям та сім’ям, які втратили годувальника. 
 

                                                           Департамент праці та соціального 

                                                           захисту населення 

                                                           грудень 2018 року 

 

4. Підготовка тематичних сторінок у міських засобах масової інформації, 

присвячених героїзму учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС. 

 

Відділ інформаційної роботи     

                                                               грудень 2018 року 



5. Проведення зустрічей з ліквідаторами наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС у навчальних закладах міста в рамках проведення годин 

класного керівника. 

 

Управління освіти 

грудень 2018 року 

 

 

6. Відвідування важкохворих учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС. 

 

Департамент праці та соціального 

        захисту населення, 

міська громадська організація 

«Союз Чорнобиль України» 

грудень 2018 року 

 

7. Забезпечення пріоритетності у наданні медичної допомоги та неухильне 

дотримання стандартів діагностики, лікування та реабілітації хворих осіб, які 

мають статус учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, на всіх етапах 

надання медичної допомоги. 

 

Відділ охорони здоров’я  

протягом року 

 

8. Забезпечення повного та цільового використання коштів, передбачених 

у державному бюджеті для забезпечення (за медичними показниками) 

санаторно-курортними послугами громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та виплати всіх пільг і компенсацій, передбачених 

чинним законодавством. 
 

                                                             Департамент праці та соціального 

                                                             захисту населення 

                                                             до 31 грудня 2018 року 
 
 
      __________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток 

     до розпорядження міського голови 

 06.12.2018 № 571 

 
 
 

Кошторис 

із відзначення Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії  

на Чорнобильській АЕС 

 

 

1. Квіткова продукція                   -  620,00 грн. 

  

2.  Видатки на оплату послуг з харчування учасникам  

     ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС           - 5000,00 грн.   

 

 

2. Матеріальна допомога (20 осіб  х 500,00 грн.)    - 10000,00 грн.     

 

 

Всього:                                                                                           15620,00 грн. 

                                                   
 
 

Керуючий справами виконкому      О. МАКАРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


