
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

Від 25.04.2019                                     м. Бурштин                                        №286 

 

 

Про вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чонобильській АЕС 

 

Відповідно до листа Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 

23.04.2019 року №409/0/2-19/01-107, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою забезпечення належного вшанування мужності, 

самовідданості і високого професіоналізму, поліпшення соціального захисту учасників 

ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та посилення захисту постраждалих внаслідок 

цієї катастрофи. 

 

1. Затвердити план заходів вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чонобильській АЕС (додається). 

2. Відповідальним виконавцям забезпечити належну організацію та проведення заходів. 

3. Організаційному відділу (О. Александрів) забезпечити інформування мешканців міста 

про заплановані та проведені заходи шляхом розміщення відповідної інформації на 

офіційному сайті міської ради. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови        

Н. Кицелу. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                          Роксолана Джура 
 

 

 

 

                                                          

  



                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                     розпорядження міського голови 

                                                                          № 286   від  25.04.2019 року 
 

 

План заходів з нагоди вшанування учасників ліквідації  

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС  
 

 

Назва заходу Дата/час 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальні 

Зустріч з ліквідаторами на 

Чорнобильській АЕС 

03.05.2019 р. 

16:00 год. 

Зал засідання 

Бурштинської 

міської ради 

Заступник міського 

голови Н.Ю.Кицела. 

 

Провести нагородження 

грамотами та винагородами 

учасників ліквідації 

наслідків на Чорнобильській 

АЕС 

03.05.2019 р. 

16:00 год. 

Зал засідання 

Бурштинської 

міської ради 

Сектор кадрової 

роботи 

Фінансовий відділ 

ГО 

Організувати тематичні 

викладка літератури, 

документи, присвячені 

подвигу ліквідаторів 

наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

26.04.2019 р Бібліотеки міста 

Відділ культури, 

туризму і зовнішніх 

зв’язків 

Організувати проведення 

виховних годин в 

навчальних закладах міста, 

тематичних заходів, уроків 

пам’яті в навчальних 

закладах міста за участю 

громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

26.04.2019 р ЗОШ міста Відділ освіти і науки 

Обстеження умов 

проживання громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 

оформлення відповідних 

актів обстеження та 

підготовка пропозицій щодо 

розв'язання пов'язаних з цим 

проблем 

22-30.04.2019  
Відділ соціального 

захисту  

Надання матеріальної 

допомоги на лікування та 

покращення умов 

проживання громадянам, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської АЕС 

Травень 2019  
Відділ соціального 

захисту 

             


