
а д

УКРАЇНА 
Бурштинська міська рада 
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 22.02.2016 м. Бурштин

Про вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС 
та про заходи у  зв ’язку
з 30-ми роковинами 
Чорнобильської катастрофи

Згідно постанови Верховної Ради України від 12.11.2015 року № 793-УІІІ 
розпорядженням Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 14.01.2016 року 
№ 8 «Про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та про 
заходи, пов’язані з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи», керуючись статтею 42 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». З метою забезпечення 
належного вшанування мужності, самовідданості і високого професіоналізм, поліпшення 
соціального захисту учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та посилення 
захисту постраждалих наслідок цієї катастрофи.

1. Провести план заходів у зв’язку з 30-ми роковинами Чорнобильської 
катастрофи(додається).

2. Відповідальним виконавцям забезпечити належну організацію та проведення заходів.
3. Організаційному відділу (Л.Проців) забезпечити інформування мешканців міста про 

заплановані заходи шляхом розміщення відповідної інформації на дошках оголошення 
по місту, офіційному сайті міської ради, на ТРК «РАІ», газеті «Бурштинський вісник».

4. КП «Редакція газети «Бурштинський вісник» (В. Капусняк) забезпечити висвітлення 
інформації про проведені заходи.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови
Н. Кицела.

Міський голова Роксолана Джура



Додаток 1
до розпорядження міського голови 
від 22 лютого 2016 № 38/02-04

П л а н
міських заходів, пов’язаних з 30-ми роковинами 

Чорнобильської катастрофи

1. Проведення тематичних заходів ( вечорів-реквієм) пам’яті загиблих та померлих
внаслідок Чорнобильської катастрофи у місті.

Відділ культури, туризму та зовнішніх зв'язків

2. Виділення матеріальної допомоги на лікування та покращення умов проживання 
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи.

« Спілка Чорнобиль»
Відділ соціального захисту населення міської ради

3. Нагородження грошовими винагородами та грамотами учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Фінансовий відділ міської ради
Відділ культури, туризму та зовнішніх зв’язків

4. Виставки літератури, заходи в бібліотеках міста, присвячених 30-й річниці
Чорнобильської катастрофи.

Відділ культури, туризму та зовнішніх зв язків.

5. Проведення спортивних заходів, присвячених Чорнобильській катастрофі.
Відділ молоді і спорту міської ради.

6. Поминальні панахиди за жертвами Чорнобильської катастрофи.
26 квітня 2016 р. релігійні установи міста.

7 Тематичні заходи, уроки пам’яті в навчальних закладах міста за участю громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, конкурс малюнків «Моя
Батьківщина -  Чорнобильська зона».

Відділ освіти і науки міської ради.

8. Організувати виступи в ЗМІ політичних і громадських діячів, присвячених 3-м 
роковинам Чорнобильської катастрофи, проведення тематичних радіо та телепередач.
Забезпечити широке висвітлення заходів. „ . .

ТРК «РАІ», КП «Бурштинський вісник», організаційний відділ

міської ради.

Керуюча справами виконкому С. Видай


