
дЕснянсь РАЙОННА В MICTI КИеВI

дЕ НА АДМIНIСТРАЦIЯ

ЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затверлження Пл заходiв, пов'язаних з

3 5-ми роковинами Чо нобильськоi трагелii i

пам'ятi rKepTB Чорн ильськоl катастрофи

у,Д,еснянському районi icTa Киева

вiдповiдrrо до З

Указу Президii Верхо
Np 8985-XI кПро огол

рiшення КиIвськоi м

<Про затвердження
на 20l9-2021 роки), з

з 35-ми роковI4наN,Iи
катастро{lи у Десняt-tсь tll"lt, 1lai.rtltIi rric га lir,tc,Btt:

l. Затверди,ги
З5-ми роковинами Ч

лан з пiltготовкI4 та проведення заходiв, пов'язаних з

itоби-пьсьtiоТ,грагс.цij' i папt'ятi it,epTB LIорIlобильсько'i

катастрофl,r у Десняttс опrr, 1,1aiitltti rlic гa Iitlc,rlr, lllo доJlас,гься,

2. Управлiнню
MicTi Киевi державно

цiа.пьного захисту населення .Щеснянськоi районноi в

на органiзацitо т,а

Чорнобил bcbKoi

!,есняt-tському район i icTa I(исва.

дерх{авноi
tРiнансiв

дерrкавноi

bкoi ради вiд 28 лютого 2019 року Nэ l6516821

icbkoT цiльовоi програми <соцiальне партнерство)

етою проведеtlня на належному piBHi заходiв, пов'язаних

орнобильсы<оi трагелiт i пам'ятi )кертв Чорнобильськоi

aдMiHicтpartii розробити та затвердити Кошторис витрат

роведення заходiв, tlов'язаних з 35-ми роковинами

дiт i гrам'ятi )I(epTB Чорнобильськоi катастрофи у

3. Фiнансовому
алмiн icTpartiT забезп
виконавчого органу

правлiннlо f{есttянськот районнот в MicTi Кисвi

lI,гtl зllNlоI]Jlсtlliя I<tllttl,iB в f{cltap,raMettTt

l{l tl'Bc r,r,,tii \I i\' l,| :(lT I):t-ll l { l(t li ltt, t,Ko'i ll icbl<ol'

адпл irricTparti'i) в пл e;tta затt]ерлI(еII14х l(оlхторисних призначень,

4. Вiддiлу бух
в MicTi Кисвi itep

.]I,гсрсьliого об,пiк1,,l,а зBi,1,1iOcl,i .L{еснянськоТ районноI

BrroT a:tlriHic,гIlartrl, IIpOI}ec,ll,t llсрерахчI]аIlЕlя t<ottlTiB

N9



2
на рахунок Управлiння сфшiального захисту населення !еснянськоТ районноi в
MicTi Кисвi державноТ алп.!iн iстрачii,

5. Управлiнню соцiального захисту населення flеснянськоi районноi в
MicTi Киевi дерrкавноI адмirriсr,рацii пiдготуваr,и звiт про використання
видiлених коштiв та надати до вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi
ЩеснянськоТ районноI в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii протягом одного
мiсяця пiсля отримання коштiв.

6. Контроль за виI(оllаlttlям цього розпорядження покласти
на першого заступIIика гРлови ' qHcbKoT райоlrноТ в MicTi Кисвi лерrrtавноi'
алмiн icTpa шii

Виконувач обов'язкi в голо tta AJICI(CCCHKO



ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження [еснянськоi
районноi в MicTi Кисвi
дu Ю5-

з пiдготовки та п
плАн

дення заходiв, пов'язаних з 35-ми роковинамиLIорtlобил ьсыtоi' дii' i паьl'я,гi ;rteprB Чорнобиlrьськоi катастрофи
еснянському районi MicTa Киева

Be/rlc III Iя

В iдповiдальн i

за ви конання
забезпечення бл
Меморiального
Чорнобиля>

устрою r,ериторiТ
мплексу <Г'ероям

до 26 ltвi,r,ня
202 J 1lolty

Itарп С.А,
Милейко I.M,

Органiзацiя толо
територii' MeMopi
<Героям Чорноб
представникiв
чорнобильс ьки х ор

по прибиранню
ьного ко]\,1плеl(су
я) зzl участtо

громадських
iзацiй

2j квiтlrя
202 l роltу
10.00 год

Фiлоненко А.В.
Карп С.А.
Милейко I.M.
Бойко I.B.
Тадля I.П.
I{срiвни ки
.tорнобильських

громадських
органiзацiй
(за згодоlо)

Забезпечення y.tacтi
мадських чорнобил
в заходах бiля ме
<Героям Llорrrобил

Меморiшьного I(o
LIорнобильсbKoi' I(aTa
1-zl tlеркви Святоr о
(за участю KepiBH и l<iB

прелставIJ и I(lB l,pO-
ьки х орган iзаriiй
рiмьного кургаFIу
) IJa територii
плексу il(ер,гвам

и у плiс,гi I( исв i

рхангела Михаi'ла

26 квi,гн я

202 l року
з 00.55 год

до 01.35 год
просп,

Миру, lб
( в iд'iзд

автобуса вiд
просп.

Мая ко в-
сьtсого,29
25 квiтня
2021 року

о 2З-00 гол)

сIliлогlенко А.В.
Керiвники
чорнобильських
громадських
органiзашiй
(за зголою)

;

Захiд
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1. Замовлення та прове
плолебеню за загибl
внаслiдок Чорнобиль

надання спискiв п

cl\,lepTb яI(их пов'я
LIорнобtlл bcbKoi' Kaтal

цення поминаJlьного
ими та померлими
ськоi катастрофи:

омерлих I,ро]\,1адян,

]atla з ttac,r i,lr<аь1и

:троtРи

26 квiтня
202l року
о 09.З0 год

до 23 квir,ня
202 I року

Закомiрний l.M.

(Iliлоr reH ко А,В.

Забезпечеt-tн я:

п iдго,говки сценарног
м iти нгу-реквiему па
помср,lих BHac.ll iдо
ltа-гас,гро(l и, а тако)к
пок; lадан гlя ttBiтiB,

запрошення на за
духовенства дл
гIоми нального молебе
поNIерлими вl.tаслiд<
катастро(lи та освячеI

роботи веду ч оi'
а IIарi|туl)и lliд r 1i11_,

несення почесноТ вар
згlакl, <Героям Чорно(

РОЗМiЩення прапор
лiквiдацii aBapiT на Ч<

на флагштоках;

роботи бригали ме
пiл час провеле



6,

7.

гIоч ес н 14 х гостей

___]_
Звернення ло правЪохоронlIIIх ор гаrliв
c1,ocoBtIo забезпе.tен t tя охороlIи

]б квiтня Конлрrок М.С.
202 l por<y ] Постолюк Т.К.
з I0,30 год |

до l9 r<вiтIrя ] Рожков В.Ф.
202l року

I0.45 год

до I9 квiтrrя
202 1 року,

l l рове,цен ня
Чорнобиля>,

роковинам
(за умови
обпtе>ltень,
lrlсr,lэоr'
(]OVlD- l9)

Б. 2(l квiтня
202 lpoKy

оганесян А.В.
Постолrок Т.К.
Громадська
реабiл iтачiйна,
фiзкультурно-
оздоровча
ор ган iза цiя
постра)кдалих
вiл Чорно-
бильськоI'
катастроrРи
<Здравобор>>

(за згодоlо)
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9. Органiзацiя в бiблiо.l

!еснянського рай(
кул ы,урноNlу це
lrрезеrIтацii' tPoTorPaK,
LIорноб иля>

еках закладlв освlти
|нУ та ocBiTHbo-
rTpi <!ивосвiт>
,iB <Mylrirric,гb i бiль

](BlTeIJb

202J року
Постолюк Т,К.
Закомiрний I.M.

l0. проведення помиl
I20 осiб (за у
карантинних об пл eil
гlоширенням гост
хвороби COVID- l9)

Забезпечення гtiдготr
спискiв громадян, як
поминальному обiдi

аJlьlIого обi,лу на
иови tlослаблення
el] ь. пов'язаttих з

)oi' респiра,горноТ

в I(и запрошень та
вiзьмуть участь у

26 квi,гня
202l року
о l4.00 год

до 22 квi,гня
2021 року

Фiлоненко А.В.

I(ерiвники
чорнобильських
громадських
органiзачiй
(за згодоlо)

ll I Iровсдегlttя </ (llя
ГIрэ llгr 'яr,ь га Чорtrобt
NЛОГИЛ ПОМСРЛИХ ГРОМ

пап,l'я,гi> в м icTax
rль з вiлвiлуваIllIям
едяrI

09 тра Btl;t

202 l року
MicTo

Чоргrобил ь

пл icTo
IIрил'яr,ь

Фiлоненко А.В,
Керiвники
громадських
органiзаrriй

раЙону
(за згодоrо)

12. Замовленгlя Til при
продукцii для провед(

цбання ltвiтковоi
ння заходiв

до 26 квiтня
202 l року

(DiлонегI ко А,В.

lз, ГIiдготовка та Btlec
Ulоjlо вру чеIl tI я уч
rrасл iдltiв aBapiT на L[

вiдзttак голови /{ect
MicT,i Кисвi дер)iа BI.1

IIat,o/lti tзiдзначеttня
LIорl lобlлл ьс bKoi' l<a.rac

эння пропозицiй
tcH и Kalll л irt вiдацii
)рнобильсьI(i}i ДЕС
яl{ськот районноi в

li'адь,riнiстраLtii з
35-х рокови н

гро(lrл

до l9 ltB i,гl rя

202 l por<y

Зайчеrrко о,Г.
I(ерiвники
гроN,Iадс ьких
чорнобильських
органiзачiй
(за згодоtо)

l1 lнформування Nlе ul l(а

заходiв, якi будчть п

нагоди З 5-х poкoBI,
катастро4)и та висI]i
заходiв на оtDiцiйноь
/{еснянськоi районнr
дерltсавноi адм iH ic.t,par

нцiв району щодо
)оведенi в ра й oI.1i з
н ЧорнобильськоТ
глення проведеЁl ня

у iнтерItет-портал i

ri в м icTi Киев i

iT

l(BiTeHb
202 l року

Тадля I.1l,
(Diлоненко А.В.

Начал ьн и lc Уп равл iH rrя

соцiаltьноt,о захистч Il?l сеJI 1lIlrl


