
дЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

0+. /l, о{.оа/ Xnf3/
Про вiдзначення Дня вшанування
учасникiв лiквiдацii наслiдкiв aBapii
на Чорнобильськiй АЕС у,.Щеснянському
районi MicTa Киева

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи
Указу Президента Украiни вiд 10 лист
вшанування учасникiв лiквiдацit нас
рiшення КиiЪськоi MicbKoi рчд" Bi
ппро затвердження Micbkoi цiльовоi про|рами <соцiалъне партнерство)) на2019-2021 роки>>, з метою гiдного вшанування мужностi, самовiдданостi iвисокого профеgоналiзму учасникiв 

- 

лiквiдацii' насйдкiв aBapii наЧорнобильськiй АЕС:

1, Затвердити План заходiв з пiдготовки та вiдзначення у !еснянськомурайонi MicTa Киева .Щня вшанування учасникiв лiквiдацiт Hacii;;^;;;;i.,:;"Чорнобильськiй АЕС, що додаеться.

З. Фiнансовому управлiнн
адмiнiстрацii забезпечити за
виконавчого органу КиiЪськоi MicbKo
адмiнiстрацii) в межах затверджених кошторисних призначенъ.

! Вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностiв MicTi Киевi державноi адмiнi.rрuйТ .rро"".r"
на рахунок Управлiння соцiального захисту населення
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.



25, УправлiннЮ соцiального захисту населення Щеснянськоi районноТв MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii nio.ory"ur, звiт про використання
ВИДiЛеНИХ КОШТiВ Та НаДаТИ ЙОГ.9 до вiддiлу бу*.*терського облiку та звiтностi
!еснянськоi районноi в MicTi Киевi дьрй""ъi адмiнiстрацii протягом одногомiсяця пiсля отримання коштiв.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покластина першого заступника голови ,.Щеснянськоi районноi в йiстi Киевi державноТадмiнiстрацii I. Алексеенко.

Голова
Щмитро PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження .Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi

плАн
заходiв з пiдготовки та вiдзначення у !еснянському районi MicTa Киева

.Щня вшанування учасникiв лiквiдацiТ наслiдкiв aBapii
на Чорнобильськiй АЕС

державноi адмiнiстрацii

м
лlп Назва заходу ,| Щата

проведення
Вiдповiдальнi
за виконання

1 2 з 4
1 Провести благоустрiй територiТ бiля

меморiального комплексу <Героям
Чорнобиля>

до
13 грудня
202l року

Карп е.А.
Сroр В.М.

2. Розмiстити на флагштоках прапори
краIн, якi брали участь у лiквiдацii
Чорнобильськоi катастрофи

14 грудня
202l року

до 09.З0 год

Карп е,А.
Сюр В.М.

з. Провести урочисту церемонiю
покJIадання KBiTiB до пам'ятного
знаку <Героям Чорнобиля> на
територii меморiаrrьного комплексу
<Героям Чорнобиля>>, присвячену
вшануванню подвигу учасникiв
лiквiдацii наслiдкiв aBapii на
Чорнобильськiй АЕС за участю
керiвництва району, активу
Чорнобильських громадських
органiзацiй

14 грулня
2021 року

об 1 1.00 год

Алсксеенко I.M.
Фiлоненко А.В.
Гудзь B.I.
Закомiрний I.M.
Тадля I.П.
Постолюк Т.К.
Керiвники
громадських
чорнобильських
органiзацiй
(за згодою)

4. Пiдготувати сценарiй проведення
заходу та забезпечити роботу ведучоi

до 09 грудня
2021 року

Закомiрний I.M.



2

1 2 aJ 4
5. Забезпечити присутнiсть почесноi

варти бiля пам'ятного знаку кГероям
Чорнобиля>

14 грудня
202I року

об 1 1.00 год

Iванченко С.В.

6. Забезпечити роботу
звукопiдсил ючоi апаратури пiд час
проведення заходу

14 грудня
202l року

Фiлоненко А.В.
Закомiрний I.M.

7. Замовити проведення поминального
молебню за загиблими та померлими
внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи
у Свято-Троiцькому xpaMi та
запросити до участi у районному
заходi представникiв духовенства
!еснянського району MicTa Киева

14 грудня
202I року
о 09,30 год

Свято-
Троiцький

храм

Закомiрний I.M.

8. Надати до Свято-Троiцького храму
списки померлих громадян, смерть
яких пов'язана з наслiдками
Чорнобильськоi катастрофи

до
10 грулня
2021 року

Фiлоненко А.В.

9. Забезпечити звернення до
правоохоронних органiв стосовно
охорони громадського порядку пiд
час проведення заходу

до
09 грудня
202l року

Бойко М.П.

10. Провести у закладах освiти
.Щеснянського району зустрiчi учнiв з
учасниками лiквiдацiТ наслiдкiв aBapii
на Чорнобильськiй АЕС, органiзувати
вiдвiдування школярами Нацiональ-
ного музею <Чорнобиль)

грудень
202r року

Постолюк Т.К.

ll. Провести цикл тематичних розкладок
кГероi, якi нас врятуваJIи) в
публiчних бiблiотеках району

грудень
2021r року

Закомiрний I.M.

|2. Замовити та придбати KBiTKoBy
продукцiю, необхiдну для проведення
заходу, а також забезпечити
проведення поминulльного обiду для
лiквiдаторiв aBapii на Чорнобильськiй
АЕс

до
14 грулня
2021 року

Фiлоненко А.В.

п таблицi



Нача_гlьник Управлiння
соцiального захисту населення

продовження таблицi

Анастасiя ФIЛоНЕНко

.,
J

ицl
1 2 3 4

1з. Iнформувати мешканцiв району щодо
заходiв, якi будуть проведенi з нагоди
.Щня вшанування учасникiв лiквiдацii
наслiдкiв aBapii на Чорнобильськiй
АЕС та висвiтлити iнформацiю про
органiзацiю та проведення заходiв
на офiцiйному iнтернет-портаrri
,Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii

грудень
2021. року

Тадля I.П.


