НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
31.03.2020 № 82
Про план районних заходів, пов’язаних з
34-ми
роковинами
Чорнобильської
катастрофи
З метою посилення соціального захисту громадян, постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та підготовки і проведення в районі
заходів, пов’язаних з 34-ми роковинами Чорнобильської катастрофи, на
виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25
березня 2020 року № 284 «Про план обласних заходів, пов’язаних з 34-ми
роковинами Чорнобильської катастрофи», керуючись статтею 6, пунктом 10
частини першої статті 13, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною
першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Затвердити план районних заходів, пов’язаних з 34-ми роковинами
Чорнобильської катастрофи, що додається.
2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації та її
апарату, установам та організаціям району, виконкомам сільських (селищної)
рад, Вербівській об’єднаній територіальній громаді забезпечити виконання
плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, та за результатами
щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати
управління соціального захисту населення районної державної адміністрації
для узагальнення та інформування Департаменту соціального захисту
населення обласної державної адміністрації.
3. Контроль за виконанням цього покласти на заступника голови районної
державної адміністрації С’єдіну О.В.
Голова районної
державної адміністрації

П авло ПАВЛОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
31.03.2020 № 82
ПЛАН РАЙОННИХ ЗАХОДІВ,
пов’язаних з 34-ми роковинами Чорнобильської катастрофи
№
з/п

Заходи

Дата
виконання

1
1.

2
Посилення уваги до повсякденних потреб громадян,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, сімей
загиблих (померлих), зокрема проведення опитувань і зустрічей
з метою поліпшення їх соціально-побутового та медичного
обслуговування, визначення актуальних проблем та вжиття
заходів щодо їх розв’язання

3
Протягом
2020 року

2.

Надання матеріальної допомоги особам із числа постраждалих
від наслідків Чорнобильської катастрофи та членів сімей
загиблих (померлих) із залученням коштів сільських та
селищного бюджетів, а також коштів комерційних, благодійних
організацій та інших позабюджетних джерел, не заборонених
чинним законодавством
Забезпечення поліпшення медичного обслуговування учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадян, які
потерпіли від Чорнобильської катастрофи, та у разі потреби, їх
стаціонарне лікування

Протягом
2020 року

3.

Протягом
2020 року

Відповідальні за виконання
4
Управління соціального захисту населення
районної державної адміністрації, комунальне
некомерційне підприємство
«Нижньосірогозький центр первинної
медико-санітарної допомоги», комунальне
некомерційне підприємство
«Нижньосірогозька центральна районна
лікарня», комунальна установа
«Нижньосірогозький територіальний центр
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)», виконкоми сільських
(селищної) рад, Вербівська ОТГ
Виконкоми сільських (селищної) рад,
Вербівська ОТГ

Комунальне некомерційне підприємство
«Нижньосірогозький центр первинної
медико-санітарної допомоги», комунальне
некомерційне підприємство
«Нижньосірогозька центральна районна
лікарня»

Проведення у бібліотечних та клубних закладах району
тематичних книжкових виставок, уроків пам’яті, тематичних
концертів, вечорів-реквіємів і вечорів-зустрічей з учасниками
ліквідації наслідків Чорнобильської аварії
Забезпечення
роботи
тематичних
експозицій
у
Нижньосірогозькій історико-краєзнавчій музейній кімнаті та
шкільних музеях району; проведення на їх базі масових заходів
для учнівської молоді
Проведення Дня відкритих дверей до 34-х роковин
Чорнобильської
катастрофи
у
комунальній
установі
«Нижньосірогозький
територіальний
центр
соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)»

Протягом
2020 року

Сектор культури, молоді та спорту районної
державної адміністрації, виконкоми сільських
(селищної) рад, Вербівська ОТГ

Протягом
2020 року

Сектори районної державної адміністрації:
освіти; культури, молоді та спорту

Грудень
2020 року

7.

Упорядкування прилеглої території до пам’ятного знаку жертвам
Чорнобильської катастрофи

Протягом
2020 року

Управління соціального захисту населення
районної державної адміністрації, комунальна
установа «Нижньосірогозький
територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)»
Виконком Нижньосірогозької селищної ради

8.

Проведення мітингів-реквіємів пам’яті загиблих та померлих
внаслідок Чорнобильської катастрофи в населених пунктах
району
Участь у церемонії покладання квітів до пам’ятного знаку
жертвам Чорнобильської катастрофи

Протягом
2020 року

10. Забезпечення анонсування та висвітлення заходів, пов’язаних із
34-ми роковинами Чорнобильської катастрофи, на офіційному
сайті органів влади району, у соціальних мережах та районній
газеті «Червоний промінь»

Протягом
2020 року

4.

5.

6.

9.

Заступник начальника управління – начальник відділу
соціального забезпечення управління соціального
захисту населення районної державної адміністрації

Протягом
2020 року

Сектор культури, молоді та спорту районної
державної адміністрації, виконкоми сільських
(селищної) рад, Вербівська ОТГ
Виконком Нижньосірогозької селищної ради,
структурні підрозділи районної державної
адміністрації та її апарату
Управління соціального захисту населення
районної державної адміністрації, сектор
культури, молоді та спорту районної
державної адміністрації, відділ організаційноконтрольної роботи та діловодства апарату
районної державної адміністрації, редакція
районної газети «Червоний промінь»

Тетяна МОЛОТКОВА

