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професiоналiзму учасникlв л11

Чорнобильськiй АЕС:

1.ЗатверДитиПланзпiдготовкитавiдзначенняУ,Ц'еснянськомУ
оайонiмiстаКисва.Щняв"""У'ч.''*iвлiквiдацiiнаслiдкiваварiiна
Чор"обильс"кiй АЕС, що додасться,

2. Управлiнню соцiального захисту_ населення ,Ц,еснянськоi районноi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii розробити та ЗаТВеРД

,u Ър.""ьuчiЙ та проведення захоДiВ_ ] _:"a' _,{

*i.ri Kr."u Шя вшанування учасникiв Il1

Чорнобильськiй АЕС,

3. Фiнансовому управлiнню ,Щ,еснянськоТ районнr iB MicTiKиeBi державноi

адмiнiстрацii .аб"з"Ъ"иrи замовлення кош,i" в ,I[,епартаментi фiнансiв, __

викоЕавчого ор,ч"у'-КЛ,"ькоi MicbKoi ради (Киi lcbKoT MicbKoi державноt

адмiнiстрацii) в межах затвердд<еЕих кошторисних пр значеЕь,

4. Вiддiлry бухгалтерськог9 9блiк1,. 
та звiтностi ,Ц,еснянськоi рliл:::,"_'

в MicTi K"."i д.рЙ""ii-uд*i"i"рuцii провести ryр'рu*1_"_11..:Я 
КОШТrВ

на рахунок Управлiння соцiа,пьного захисту rru",n"* rя ,Ц,еснянськоi районноi в

Micii tiиевi державноi адмiнiстрачii,



ахисту населенIuI .Щеснянськоi районноi
ацii пiдгоryвати звiт npo 

"ruoln.ru"*iддiлу бухгалтерського облirсу та Ъвiтностi
. державцоi адмiнiстрацii протягом одногомlсяця пlсля отримання коштiв.

6. Кон.троль за викоЕаннr{м цього розпоряджеЕця покJIастина першого засryпника голови .Щеснянськоi районнЪi в MicTi Киевi державноiадмiнiстрацii.

В.о. голови
Iрина АЛеКССеНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження .ЩеснянськоТ
районноi в MicTi Киевi
держрвноi адмiнiстрашii
Bi лФl zрюня lю l,.Йn б lttl

плАн
заходiв з пiдготовки та вiдзначення у .щеснянському районi MicTa Киева

,Щня вшанування учасникiв лiквiдацii наслiдкiв aBapii
на Чорнобильськiй АЕС

Назва заходу в iдповiдальнi
за виконання

Провести благоустрiй r.риrорi',' бЬ
меморiального комплексу <Героям
Чорнобиля>

до
1l грудня
2020 року

Карп €.А.
Воробей О.А.

Розмiстити на флагштоках прапори
KpaiH, якi брали участь у лiквiдацii
Чорнобильськоi катастрофи

14 грулня
2020 року
до 9.30 год

Карп е.А.
Воробей О.А.

Провести урочисту ц"р.r*Ь-
покладання KBiTiB до пам'ятного знаку
<Героям Чорнобиля> на ,.prropii
меморiального комплексу <Героям
Чорнобиля>, присвячену вшануванню
подвиry учасникiв лiквiдацii наслiдкiв
aBapii на Чорнобильськiй АЕС за
участю_ керiвництва району, активу
Чорнобильських громадських
органiзацiй

14 грудня
2020 року

об 1 1.00 год

Алекоеенко I.M.
Фiлоненко А.В.
Кондрюк М.С.
Закомiрний I.M.
Тадля I.П.
Коцан Л.С.
Постолюк Т.К.
Керiвники
громадських
чорнобильських
органiзацiй
(за згодою)

Несення почесноi варти та салютноi;
групи бiля пам'ятного знаку <Героям
Чорнобиля>

14 грудня
2020 року

об 11.00 год

Iванченко С.В.



Замовити ,u npo"a* поминальний

представникiв духовенства
,Щеснянського району MicTa Киева:

- надати ло Свято-троiцького храму
списки померлих громадян, смертьяких пов'язана з наслiдками
Чорнобильськоi катастрофи

14 грудня
2020 року
о 09.30 год

Свято-
Троiцький

храм

до
11 грудня
2020 року

Закомiрний I.M.

Фiлоненко А.В.

Забезпечити ,""р"""", доправоохоронних органiв стосовно
охорони громадського порядку пiд час
проведення заходу

до
09 грудня
2020 року

Рожков В.Ф.

Провести у закладах освiти
!еснянського району зустрiчi учнiв з
учасниками лiквiдацii наслiдкiв aBapii
на Чорнобильськiй АЕС, органiзувати
вiдвiдування школярами Нацiональ-
ного музею <Чорнобиль>

грудень
2020 року

Постолюк Т.К.

Провести цrкп rеrаrц"них розкладок
1}q"i якi нас врятували> в публiчних
бiблiотеках району

грудень
2020 року

Закомiрний I.M.

Iнформувати по.rрu*дurr"х мешканцiв
району щодо заходiв, якi булуть

грудень
2020 року

Тадля I.П.

Замовити та прrдб-иJамовити та придбати KBiTKoBy
продукцiю, необхiдну для проведення
заходlв

до
l4 грулня
2020 року

Фiлоненко А.В.

Начальник Управлiння
соцiального захисту населення -

Анастасiя ФIЛонЕНко


