
УКРАЇНА 
Бурштинська міська рада 
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07.04.2016р м. Бурштин №

Про вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 12.11.2015 року № 793-УШ, 
розпорядження 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» та з метою забезпечення 
належного вшанування мужності, самовідданості і подвигу учасників Чорнобильській 
АЕС, поліпшення соціального захисту постраждалих в наслідок Чорнобильської 
катастрофи.
1. Затвердити план заходів у зв’язку з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи та 

відзначенням Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС (додається).

2. Відповідальним виконавцям забезпечити належну організацію та виконання заходів.
3. Організаційному відділу міської ради забезпечити інформування мешканців міста про 

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

4. Фінансовому відділу міської ради (О.Петровській) забезпечити фінансування 
запланованих заходів та нагородження учасників ліквідації Чорнобильської АЕС.

5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження 
покласти на головного відповідального виконавця - організаційного відділу міської 
ради.

6. Співвиконавцям розпорядження надати головному відповідальному виконавцю 
інформацію про виконання заходів до 10.05.2016 року та 15.12.2016 року для 
узагальнення та інформування ОДА.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 
Н. Кицелу.

Міський голова Роксолана Джура



Затверджено

розпорядження міського голови

ВІД оЦ-,си,/& № <£•/

План
міських заходів пов’язаних з 30-ми роковинами 

Чорнобильської катастрофи.

1. Забезпечити проведення тематичного вечору-реквієму в ПК «Прометей» за 
участю ліквідаторів

Відділ культури, туризму та
зовнішніх зв’язків міської ради.

26 квітня, 14 грудень 2016 року
2. Звернутись до релігійних організацій міста щодо проведення 26 квітня та 14 

грудня панахиду за жертвами Чорнобильської катастрофи.

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

квітень, грудень 2016 року
3. Провести зустрічі з особами, які постраждали в наслідок Чорнобильської 

катастрофи, учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 
евакуйованими та переселенцями з митою виявлення соціальних проблем та 
вжиття заходів щодо їх розв’язання .

Відділ соціального захисту населення.
КО «Бурштинська міська лікарня» 

січень -  грудень 2016року
4. Здійснити відвідування тяжкохворих за місцем проживання.

Відділ соціального захисту населення.
КО «Бурштинська міська лікарня» 

січень -  грудень 2016року
5. Провести профілактичні медичні огляди осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, включаючи дітей учасників ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС.

КО «Бурштинська міська лікарня» 
січень -  грудень 2016року

6. Сприяти нагородженню учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС за поданням представників громадських організацій чорнобильців.

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

квітень, грудень 2016 року
7. Забезпечити участь делегації (5 чоловік) у заходах, які проводитимуться 26 

квітня 2016 року о 15:00 год в обласній філармонії та проінформувати ОДА про 
кількість делегатів.

ГО «Спілка Чорнобиль» 
Організаційний відділ 

термін: 18 квітня 2016 року
8. Забезпечити проведення виставок, експозицій, зустрічей з учасниками ліквідації 

наслідків аварії у закладах культури та бібліотеках міста, приурочених 30-ми 
роковинам аварії на Чорнобильській АЕС.



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

квітень, грудень 2016 року
9. Провести у навчальних закладах міста тематичні уроки, лекції, бесіди, конкурси 

малюнків, позакласні заходи за участю учасників ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС.

Відділ освіти і науки Бурштинської 
міської ради

квітень, грудень 2016 року
10. Забезпечити проведення циклів радіо та телепередач, художніх та 

документальних фільмів, публікацію матеріалів у пресі, приурочених 
Чорнобильській трагедії.

ТРК «РАІ»
КП «Бурштинський вісник» 
квітень,грудень 2016 року

11. Забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації ходу 
відзначення 30-х роковин Чорнобильської катастрофи.

ТРК «РАІ»

КП «Бурштинський вісник» 

квітень, грудень 2016 року

Начальник організаційного відділу О.Николин


