
                                                                                                                                                       

 

Україна 
Знам`янська  міська  рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від    12     січня   2016р.                                                      №  5 
 

м. Знам`янка 

 

 

Про вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

та заходи, пов'язані з 30-ми роковинами 

Чорнобильської катастрофи 

 

 

 На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 22 грудня 2015 року № 515-р " Про вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та заходи, пов'язані з 30-ми роковинами 

Чорнобильської катастрофи, керуючись п/п 20 п.3 ст.42 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні": 

 

 

1. Створити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів, пов`язаних з 

відзначенням 30-х роковин Чорнобильської катастрофи у складі згідно з додатком 1. 

2. Забезпечити реалізацію плану міських заходів по відзначенню 30-х роковин 

Чорнобильської катастрофи згідно з додатком 2. 

3. Рекомендувати начальнику відділення ДАІ по обслуговуванню м. Знам’янка та 

Знам’янського району  при МВ УМВС в Кіровоградській області здійснити 

обмеження руху транспорту    26 квітня 2016 року   під час  проведення  міських 

заходів. 

4.  Рекомендувати начальнику  Знам’янського відділу поліції головного управління 

Національної поліції   забезпечити публічний порядок 26 квітня 2016 року під час 

проведення заходів, присвячених відзначенню 30-х роковин Чорнобильської 

катастрофи. 

5.   Засобам масової інформації та управлінню  інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю забезпечити широке висвітлення підготовки та проведення  річниці 

вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. 

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на  першого заступника 

міського голови В.Загородню. 

 

 

Міський голова     С.Філіпенко 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                 Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від    12   січня   2016р. № 5 

                                            

 

СКЛАД 

організаційного комітету з підготовки та проведення заходів, пов’язаних з 

відзначенням 30-ї роковини Чорнобильської катастрофи 

 

Голова: 

Філіпенко Сергій Іванович – міський голова 

 

Заступник голови: 

Загородня Валентина Григорівна  – перший заступник міського голови 

 

Секретар: 

Зайченко Олена Анатоліївна – начальник організаційного відділу 

 

Члени оргкомітету:  
   

Бабаєва Світлана Миколаївна – начальник відділу культури та туризму 

Балан Сергій Миколайович -  завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій,охорони 

праці, екології та благоустрою міста  

Грекова Людмила Анатоліївна – начальник міського відділу освіти   

Волошина Алла Миколаївна – начальник управління   соціального захисту    

Головченко Анатолій Володимирович – головний спеціаліст з мобілізаційної роботи    

Бензар Андрій Валерійович - начальник Знам’янського відділу поліції ГУНП в 

Кіровоградській області  

Желудченко Сергій Володимирович – начальник КП «Ритуал»  

Зайченко Віталій Вікторович – головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю  

Коленченко Надія Іванівна –  головний редактор газети "Знам’янські вісті" 

Лаптєва Любов Олександрівна – начальник УМА та ЖКГ 

Ладожинська Руслана Анатоліївна – начальник відділу молоді та спорту 

Третьякова Катерина Володимирівна – начальник відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі  

Фуртак Юрій Болеславович – голова Знам’янської міської громадської організації "Квітень 

– 86" 

Школа Віктор Іванович – голова Знам’янської міської громадської організації «Союз-

Чорнобиль»   

                              

                              

 

 

Перший заступник  

міського голови                                                                   В.Загородня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від   12   січня  2016р. № 5 

 

План 

міських заходів по вшануванню учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та заходи, пов'язаних з 30-ми роковинами Чорнобильської 

катастрофи 

 

 

№ 

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1.  Провести засідання організаційного комітету 30.03.,  09.04., 

20.04.2016р. 

В.Загородня 

О.Зайченко 

2.  Впорядкувати пам’ятний знак на честь знам’янчан та 

мешканців району, які брали участь у ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та прилеглу 

територію 

до 24.04.2016р.   

Л.Лаптєва 

В.Школа 

Ю.Фуртак 

3.  Організувати на сторінках газети „Знам`янські вісті’ 

тематичні виступи з залученням учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС 

березень-квітень 

2016р. 

Н.Коленченко 

 

4.  Підготувати звернення  від міської влади в газету 

міської ради "Знам’янські вісті" 

до 25.04.2016р. О.Зайченко 

5.  Оприлюднити  звернення керівництва міської ради 

з нагоди  відзначення 30-х роковин Чорнобильської 

катастрофи на сайті Знам’янської міської ради 

26.04.2016 В.Зайченко 

6.  Підготувати уточнені списки учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС 

до 01.04.2016р. А.Волошина 

 

7.  Направити листи на підприємства, установи, філії  з 

проханням до керівників забезпечити участь 

працюючих ліквідаторів у міських заходах 

до 17.04.2016р. О.Зайченко 

 

8.  Підготувати нагородні матеріали на ліквідаторів 

наслідків аварії на ЧАЕС 

до 24.04.2016р. К.Тесленко 

9.  Підготувати лист начальнику Знам’янського відділу 

поліції ГУНП в Кіровоградській області  
щодо забезпечення належного публічного порядку, 

особистої та майнової безпеки громадян, безпеки 

дорожнього руху у місцях проведення масових заходів 

До 22.04.2016р. 

  

А.Головченко 

 

10.  Організувати проведення зустрічі керівництва 

міськвиконкому з членами міських громадських 

організацій    

20.04.2016р. 

15.00 

В.Загородня 

А.Волошина 

В.Школа 

Ю.Фуртак 

11.  Запропонувати релігійним громадам міста 

відслужити заупокійні молебні в пам’ять загиблих  

знам’янчан та мешканців району, які брали участь у 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

26.04.2016р. 

  

В.Зайченко 

12.  Шикування колони для урочистої ходи від 

міськвиконкому до міського парку відпочинку, 

покладання квітів до пам'ятного знаку на честь  

знам’янчан та мешканців району, які брали участь у 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС  

24.04.2016р. 

  

С.Балан 

13.  Забезпечити наявність Державного  Прапору 

України під час проведення заходу з нагоди 

вшанування знам’янчан та мешканців району, які 

брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 

24.04.2016 С.Балан 

14.  Розробити сценарій мітингу-реквієму біля  

пам’ятного знаку на честь знам’янчан та мешканців 

району, які брали участь у ліквідації наслідків 

до 13.04.2016 С.Бабаєва 



аварії на ЧАЕС та надати на узгодження керуючій 

справами міськвиконкому 

15.  Провести мітинг-реквієм «Відгомін Чорнобиля» 

біля  пам’ятного знаку на честь знам’янчан та 

мешканців району, які брали участь у ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС, з цією метою 

забезпечити: 

- озвучення заходу: 

                                 -  ведучими заходу. 

24.04.2016р. 

   

 

 

С.Бабаєва 

16.  Провести зустрічі ветеранів-учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС з учнями загальноосвітніх та 

професійних навчальних закладів міста 

квітень 

2016р. 

Л.Грекова 

В.Садієр 

С.Смоляков 

17.  Організувати в міських та позашкільних  закладах 

освіти та культури проведення: 

- виховних годин 

- уроків патріотизму 
-   

квітень 2016р. Л.Грекова 

 

18.  Провести в бібліотеках  міста: 

- тематичну поличку «І впала зірка Полин...» 

- годину смутку «Поріс чорнобилем Чорнобиль – 

бідою нашою поріс» 

- годину пам’яті «Чорнобиль не має минулого 

часу» 

Перегляд відео «Чорні крила біди і Дзвони 

тривоги»  

- (до Дня Чорнобильськой трагедії) 

квітень 2016р. С.Бабаєва 

  

19.  Замовити та забезпечити наявність  живих квітів та 

корзинки з квітами для покладання біля пам’ятного 

знаку на честь знам’янчан та мешканців району, які 

брали участь у ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС   від міської влади. 

 

 До 24.04.2016 О.Зайченко 

20.  Забезпечити щорічне обов`язкове медичне обстеження 

учасників ліквідації аварії на ЧАЕС І, ІІ, ІІІ категорії та 

дітей, які мають статус потерпілих від наслідків 

Чорнобильської катастрофи 

протягом року медичні заклади  

21.  Проводити роботу по питанню оздоровлення 

ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії та 

дітей, які мають статус постраждалих внаслідок аварії 

на ЧАЕС 

протягом року А.Волошина 

22.  Вирішити питання про надання одноразової грошової 

допомоги: жінкам – чорнобильським вдовам, 

чорнобильцям-інвалідам І групи, тяжкохворим з числа 

ліквідаторів, дітям під опікою, дітям, які втратили 

одного з батьків 

квітень 2016р. Т.Іваськів 

А.Волошина 

23.  Відвідати на дому інвалідів І групи  та осіб, які за 

станом здоров’я не можуть взяти участь у міських 

заходах 

24 квітня 2016р. А.Волошина 

В.Школа 

Ю.Фуртак 

24.  Надати письмовий звіт  до організаційного відділу про 

проведену роботу  по  виконанню даних заходів  . 
 27квітня 2016 Всі виконавці 

 

  

Перший заступник  

міського голови                                                                                  В.Загородня 

 

  


