
чугутвськА РАионнА дш'Рх{АвнА Адм1н1стРАц1я
хАРк|всько[ оБлАст|

Ро3поРяджв'ння
9у

|1ро п!дготовку | проведення заход1в
шцодо в|дзначення 27-о\ р!нниц!
{оргпобильсько! катастрофи

Б|дпов|дно до статт| 6 3акону 9кра|ни ,,|[РФ м|сцев| дер)кавн1
а.т;м|тт|страц||'', 3акону }кра|ни ,,|{ро статус | соц|альний захист щомадян, як1

г1остраждали внасл|док {орнобильсько| катастрФф!т'', з метото забезпечення
орган1зац1| та проведення заход|в щодо в|дзнанення 2]'о1 р|ннитд|
9оргтобильсько] трагед||, посилення соц|ального захисту пострах{далих
громадян:

1. €творити робону групу з п|дготовки та проведення заход|в щодо
в|]1значення 27-о\ р|нниц| 9орнобильсько] катастрофи та затвердити [{ склад
(д1о2дасться).

2. 3атверАити |{лан заход|в щодо в|дзнаиення 27-о1 р|иттиц|
9орт;оби.гтьсько| катастрофи (додасться).

з.3атверАити ко1пторис на проведення 27-о\ р1иниц| 9орнобильсько|
катастрофи (додасться).

4. Ф|нансовому управл!ннто районно| дерх{авно] адм!н|сщаш||
(Бурейко т.м.) вид|лити |з982,50 щн на проведення в!дпов|дних заход|в за

рахунок когшт|в, передбанених у районному бтодэкет1.

5. Б|дд|лу ф|нансово-господарського забезпечення апарату райоттттб|

дерх{ав1то| адм|н|сщац|| @(арк|вська }Ф.Ф.) вказан! витрати г1ровести за рахунок
котг:т|в, гтередбанених у бтодх<ет| за кодом 110103 на проведення заход|в та свят.

6. !правл|ннто прац| та соц|ального захисту населення районхто|
дерт{авно| а:цм|н|сщац|| (-|{исянський о.с.) про виконання ро3поряд)кення
|нформувати голову районно[ дерт<авно| адм!н|страц|| нере3 сектор ко1{трол|о

апарату районно| державно] адм|н|страц|| до 10 червня 20|з року.
7' 1{онтроль за виконанням ро3поряд}кення покласти на заступника

!'о;1 о |}и р айо тлтт о| дерх{авно] адм]н| стр ац|| 1{о в альнук Б,

ц|

| олова районно! держсавно|
адм!н!с'грац!! в.в. лоБоичв'нко.



к()вАльчук

зАтввРджвно

Розпорядя{ення голови

районно| дер)кавно| адм1
//й;+у-г;2,/24]'{р

/(4

н\страц1|

склАд
робоно| групи з п!дготовки та проведення 3аход!в ш{одо в1дзнанення

27 -о\ р!нниц1 9орнобильсько[ катастрофи

[олова робоно| групи
_ заступник голови районно| дерх{авно| адм|н|страц||

3аступник голови робоно| групи
нач€ш1ьник управл1ння прац1 та соц1а.]1ьного

захисту населення районно| дерхсавно| адм|н1страц1|

Берон|ка [еннад||вна

лисж{ськии
Флександр €ерг1йовин

лАхт1}-{А
{рина 1!1икола|вна

волох
Фед|р Флександрович

[|яхович- 3всРсвА
€вген1я Флександр|вна
кулв1шовА
[етяна Болодимир|вна

мА1'ук1н
Агтато.тт|й )1аврент|йович

РяБ1н1нА
1нна 1!1икола|вна
1пумвико
}[тодми.тта €ерг||вна

3аступник кер1вника апарату'
!!ачальник орган1зац!йного
в1дд1лу а!!арату районно|
держ(ав!|о! адшп1н!стра ц!|

€екретар робоно| групи
- головний спец|ал|ст в|дд|лу соц|альттих гарант|й та

п|льг управл|ння прац1 та соц|ального захисту
населення районно! дерх<авно{ адм|н|страц!|

({лени 
робоно[ групи:

|м. й.1. (ононенка'' (за згодото);

- нач€|-пьник в|дд|лу осв|ти районно| дер>кавгто|
адм|н|страц||;

_ начаг|ьник в|дд|лу культури | туризму районно|
деря{авно| адм|н|страц!};

_ голова 9угу|всько| районно| в )(арк1вськ1й обла0т|
орган|зац!| Бсеукра|нсько| щомадсько| орган|зац|]
|нвал|д|в ,,€отоз 9орнобиль !кра?ни'' (за згодото);
нач€ш1ьник в|дд|лу у справах молод| та спор1у

районно| дер)кавно] адм|н|страц|];
зав|дуван сектору зв'язк1в !з засобами масово]

|нформац|| та щомадськ1стто апарату районно|
державно? адм|н|страц||.

и/ 
/

'- '/ / н.п. |штРиФАновА
!



зАтввРджвно

Розпоряд)кення голови
районно| дер)кавно| адм1н| сщац!|

@жр2!
плАн зАход!в

ш|одо в1дзначення 27 -о! р!нниц! {орнобильсько[ катастрофи

1. Фрган1зувати покладення кв!т|в до мемор1алу 9орнобильцям вм. 9угусв1 та пам'ятного знаку }кертвам 9орнобильсько{ катастрофи.

захисту громадян, як!

9правл|ння прац| та соц1ального захисту
населенн я районно| дер>кавно? адм1н|страц1?
р€|зом з районното в [арк1вськ1й област1
орган|зац!сто Бсеукра|нсько| щомадсько|
орган1зац|? " 1нвал|д1в ,,€о}оз 9орнобиль
}кра!ни''.
26 кв|тня 20\з року

2. фовести "круглий ст1л'' 3 питань соц|ального
постра)кд€]_пи внасл|док 9орнобильсько| катастрофи.

!правл|ння прац1 та соц|ального 3ахисту
населення районно! дерэкавно|
адм|н1страц1?, в|дд1л охорони здоров'я
районно| дер)кавно| адм|н|страц||,
управл|ння |!енс|йного фонду !крайи в
9угу!вському район|, представники
районно| в )(арк1вськ|й област1 орган!зац1?
Бсеукра!нсько] щомадсько| орган1за:1||
|нвал1д|в,,€отоз 9орнобиль !кра!нй''.
!о 23 кв1тня 20\з року

3' 11ровести зустр|н| представник1в щомадських норнобильських
орт'ан|зац|й з кер|вництвом районно| дер)кавно[ адм|н1страц1?.

9правл1ння прац| та соц1ального захисту
населенн'1 районно? державно? адм1н!страц1|
разом з виконкомами с1льських та
селищних рад.
1{в|тень 20!з року



2

4. Бжити заход|в щодо орган|зац|| максимального забезпечег1ня
оздоровленг1я в л|тн|й пер1од д|тей, постраждалих внасл|док 9орнобильсько]

6. |{ровести
9орнобильсько]
шомит{альгт| об|ди).

катастрофи. Фсобливу увагу 3вернути на д|тей з мало3а6езпечених' неповних
с1меи.

Б!дд|ли осв|ти, у справах молод! та спорту,

управл|ння прац| та соц|ального захисту
населенн'{ районно| дерх<авгто?
адм|н|страц]!.
1(в1тень - травень 20|з року

5. 3абезпечити надання матер|ально| допомоги с|м'ям померлих

щомадян' смерть яких пов'язана з {орнобильськото катастроф''', д|тям-
ттатт|всиротам.

9правл|ння прац1 та соц|ального захисту
населення районно| дерх<авгто|
адм|н1сщац1|.
1{в1тень 2у!з року

культурно-мистецьк! заходи, приуронен| до 27-о\ р1нниц!
катасщофи (благод|йн| концерти, виставки' ексттозиц|{,

Б|дд|л культури | туризму, управл|ння праг1|

та соц1ального захисту населення районтто|
дер)кавно| адм!н|страц|| разом з районного в

{арк|вськ|й област| орган|зац|сто
Бсеукра|нсько| щомадсько| орган|зац||
|нвал|д1в ,,€о}оз 9орнобиль 9кра!ни''
1{в|тень 201з року

7 ' 3абезпечити орган|зац|то та проведення медичного огляду А1тей, як|

11ос1ра)кдали вттасл|док 9орнобильсько| катастрофи, л|карями ,{ерэкавнб|

уста1{ови "1нституту охорони здоров'я дттей та п|дл|тк|в Ёац|онально] академ|]
медичних наук 9кра|ни''.

}правл|ння прац! та соц|ального захисту
населення раионно1 дер>кавно|
адм1н1сщац11' комун€}льнии заклад охорони
здоров'я "9угу|вська центр€ш1ьна районна
л|карня |м. й.1. 1(ононенка''
13 березня201.3 року



з

8. Фргагт|зувати участь д|тей, пострах{далих внасл|док 9орнобильсько]

9правл1ння прац| та соц|ального захисту
населення
адм|н|страц||.

районно| дер)кав1{о1

Ао 01 нервня 20|з року

9.3абезпечити проведення в навч€ш1ьних закладах району урок|в
мужност1 | виховних годин, конкурс|в малтонк|в | твор1в, приурочених до 27-о\

р|нниц| 9орнобильсько| катасщофи за участк) актив|ст|в иорнобильоького руху.
Б1дд1л осв|ти районно| дерх<авно|
адм|н1сщац||.

[о 26 кв|тня 201.з року

10. 3абезпечити висв!тлтовання матер!ал|в иорнобильсько| тематики в

райогтних засобах масово| |нформац||.
€ектор 6в'язк|в |з засобами масово|
1нформац1| та щомадськ1стто апарату

районно| дерх{авно| адм|н!страц|| р€}зом з

редакц!е}о щомадсько-|нформац|йно] газети

катастроф', , обласгтих 3аходах до й}кнародного дня захисту д|тей.

9угу|вщини ,,|(расная
1елерад!окомпан!я
,,€лобо>канка''.
1(в|тень 20|з року

3аступник кер!вника апарату'
!!ачальцик орган!зац!йного
в!дд!лу апарату районно!
/церж(авно! адм|н!стра пц!! /,'

звезда'',
9угу|вщини

н.п. |штРиФАновА



Битрати: надання матер1ально| допомоги:

о|м'ям померлих

д|тям - нап|всиротам

придбання кв|т|в

помина.]1ьний об|д

оформлення мемор!ально| плити

участь у заходах до Р11экнародного
дня захисту д|тей

проведення медичного огляду д|тей

Бсього:

3ас'цпник кер!вника апара1у'
||ачальник орган!зац!йного
в|дд!лу апарату районно!
]церж(а вно| адм1н!стра ц!!

зАтввРджвно

Розпорядх{ення голови
районно| дер)кавно| адм|н!сщац||

24 х235,30: 5647,20трн

| х235,30:235,30трн

400,00щн

50 чол. х 80,00:4000,00щн

300,00грн

1700,00грн

1700,00грн

13982,50щн

ко1птоРис

на 11роведення заход1в до 27-о\ р!нниц1 9орнобильсько| катастрофи

^п

:/./ ,; н.п. |!|тРиФАновА/1/


