
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
24.02.2016                               Ужгород                                          № 67 
 
Про план заходів, пов’язаних   
з 30-ми роковинами 
Чорнобильської катастрофи  
 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42  Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, на виконання постанови Верховної Ради 
України від 12 листопада 2015 року №793-VІІІ «Про вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та про заходи, пов’язані з 30-
ми роковинами Чорнобильської катастрофи», Указу Президента України від 14 
грудня 2015 року №702/2015 «Про заходи у зв’язку з 30-ми роковинами 
Чорнобильської катастрофи» та розпорядження голови Закарпатської 
облдержадміністрації  03.02.2016 № 30 «Про план заходів, пов’язаних з 30-ми 
роковинами Чорнобильської катастрофи», з метою належної організації 
підготовки і проведення в місті заходів, пов’язаних з 30-ми роковинами 
Чорнобильської катастрофи: 

1. Утворити організаційний комітет з підготовки і проведення заходів, 
пов’язаних з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи, у складі згідно з 
додатком 1. 

2. Затвердити план заходів, пов’язаних з 30-ми роковинами 
Чорнобильської катастрофи, що додається. 

2. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) забезпечити фінансування заходів 
у межах коштів, передбачених бюджетом міста, згідно з додатком 2. 

3. Управлінню праці та соціального захисту населення (Біксей А.Б.), 
управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді (Бобров Є.В.) 
профінансувати видатки, пов’язані з відзначенням 30-х роковин 
Чорнобильської катастрофи. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Білака О. П. 
 
 
Міський голова                                                                                   Б. Андріїв 
 



                                  Додаток 1 
                                                                            до розпорядження міського голови 
                                                                             24.02.2016 № 67 
 

СКЛАД 
організаційного комітету  з підготовки і проведення заходів, пов’язаних з  

30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи 
 

Білак Олександр Павлович 
 

заступник міського голови, голова 
оргкомітету 

 
Біксей Андрій Борисович 
 

начальник управління праці та 
соціального захисту населення, 
заступник голови оргкомітету 
 

Члени оргкомітету: 
 

Бобров Євгеній Володимирович 
 

начальник управління у справах 
культури, спорту, сім”ї та молоді 
 

Пайда Оксана Володимирівна  в.о. директора департаменту міського 
господарства 
 

Решетар Василь Васильович  
 
 

начальник відділу охорони здоров”я  
 

Кравчук Володимир Володимирович 
 

начальник відділу внутрішньої 
політики, організаційної роботи та 
зв’язків з громадськістю 
 

Келемец Алла Михайлівна 
 

начальник відділу з питань захисту 
населення від наслідків аварії на 
ЧАЕС управління праці та соціального 
захисту населення 
 

Чемет Олександр Степанович 
 

голова громадської організації «Союз 
Чорнобиль України» в м. Ужгород  
(за згодою) 

 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                         О. Макара 
 
 
 



                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                           Розпорядження міського голови 
                                                                           24.02.2016 № 67 

 
План заходів, 

пов’язаних з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи 
 

1.Організувати спільне засідання за участю керівництва міста, правління 
громадської організації «Союз Чорнобиль України», учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з метою належної організації 
підготовки та проведення заходів, пов’язаних із 30-ми роковинами 
Чорнобильської катастрофи. 

                                                              Управління праці та соціального 
                                                               захисту населення, 
                                                               міська громадська організація 
                                                              «Союз Чорнобиль України» 
                                                               лютий – березень 2016 року 
 
 2.Надати матеріальну допомогу вдовам померлих чорнобильців, сім’ям 

інвалідів і важкохворих, багатодітним сім’ям та сім’ям, які втратили 
годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.  

                                                              Управління праці та соціального 
                                                               захисту населення 
                                                               березень - квітень 2016 року 
 
3.Забезпечити проведення капітального ремонту житла сім’ям учасників 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, які його потребують 
найбільше, шляхом надання матеріальної допомоги, за поданням голови ГО 
«Союз Чорнобиль України». 

                                                              Управління праці та соціального 
                                                               захисту населення, 
                                                               міська громадська організація 
                                                               «Союз Чорнобиль України» 
                                                               квітень 2016 року 

 
4.Забезпечити широке висвітлення питань подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи, розв’язання актуальних проблем ядерної і 
радіаційної безпеки, державної важливості використання ядерної енергії у 
національній економіці, соціального захисту чорнобильців, реалізації державної 
політики у зазначених сферах та заходів, пов’язаних із 30-ми роковинами 
Чорнобильської катастрофи. 

 
                                                              Відділ внутрішньої політики, 
                                                              організаційної роботи та зв’язків  
                                                              з громадськістю, 



                                                              управління праці та соціального 
                                                              захисту населення, 

                                    відділ охорони здоров’я 
                                                              квітень 2016 року 
 
5.Організувати упорядкування могил, де поховані учасники ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи.  
 
                                                             Департамент міського господарства, 
                                                             міська громадська організація 
                                                             «Союз Чорнобиль України» 
                                                              квітень 2016 року 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Додаток 2 
                                                                           до розпорядження міського голови 
                                                                           24.02.2016 № 67 

 
 
 

Кошторис 
на проведення заходів, пов’язаних з 30-ми роковинами  

Чорнобильської катастрофи 
 
  
 

1. Квіткова продукція                                                                            - 450,00 
 
2. Матеріальна допомога  учасникам           
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 
 (50 осіб по 400,00 грн кожному)                - 20000,00 
                                                                         
 
3. Матеріальна допомога  на проведення 
 капітального ремонту житла                                              
 учасникам ліквідації  наслідків аварії на ЧАЕС  (3 особам)           - 50000,00 
 
   ВСЬОГО:                                                                                            70450,00 

(Сімдесят тисяч чотириста п’ятдесят гривень)         
 

 
Керуючий справами виконкому                                                      О. Макара 
 


