
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації-  

керівника районної військово-цивільної адміністрації

«-// » квітня 2018 р. Попасна № І& О

Про відзначення в Попаснянському районі 
32-ї річниці Чорнобильської катастрофи

На виконання Указу Президента України від 02.12.1995 № 1116/95 
«Про впорядкування відзначення пам’ятних дат та ювілеїв», Закону України 
«Про військово-цивільні адміністрації», Указу Президента України від 
05.03.2015р. № 123/2015 «Про утворення військово-цивільних
адміністрацій», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
районної Програми та Переліку районних культурно-масових заходів на 
2017-2018 роки, затвердженої розпорядженням голови районної державної 
адміністрації -  керівника районної військово-цивільної адміністрації від 
15 грудня 2016 року № 474 та з метою посилення захисту громадян, які 
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, комплексного 
вирішення пов’язаних з нею проблем, у тому числі медичного й соціального 
характеру та з нагоди відзначення 32 - ї річниці Чорнобильської катастрофи:

1. Затвердити план заходів з нагоди відзначення в районі 32-ї річниці 
Чорнобильської катастрофи (додаток 1).

2. Затвердити списковий склад нагороджених на районному урочистому 
заході грошовими винагородами (додаток 2).

3. Фінансові витрати на проведення районних заходів здійснити за 
рахунок коштів, передбачених у кошторисі відділу культури 
райдержадміністрації на проведення районних культурно -  масових заходів у 
2018 році по КФК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва».

4. Сектору масових комунікацій (Папук Є.О.) анонсувати районні 
тематичні заходи та забезпечити висвітлення їх у засобах масової інформації 
і а на відповідних сайтах.
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5. Надати грошову винагороду вдовам, сім’ям померлих та загиблих 
ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС (15 чоловік по 133,33 гри.) 
кожному на районному заході 25.04.2018 року (згідно додатку 1 до наказу 
начальника відділу культури).

6. Забезпечити придбання корзини квітів для покладання до пам'ятного 
знаку ліквідаторам Чорнобильської аварії.

7. Рекомендувати головам міських, селищних рад та керівникам 
організацій, установ, підприємств проведення в населених пунктах району 
вшанування ліквідаторів Чорнобильської аварії, надання всебічної допомоги 
сім’ям загиблих та померлих ліквідаторів.

Голова районної державної 
адміністрації -  керівник районної 
військово-цивільної адміністрації С.В. ШАКУН



Додаток 1
до розпоряджень голови 
р а й де р ж ад м іт с ф а  ц і ї -

ионної ВІЙ СЬ!
І .  [?■ :ЛЛЬиИйі\п ні строфі 

2018

керівника р; 
цивільної а J
від « а __» ''■&//

ї h a

УоО

ПЛАН ЗАХОДІВ
з нагоди відзначення в районі 32 - ї річниці Чорнобильської катастрофи.

№
з/п

Найменування заходу Термін та місце 
проведення

Виконавець

1. І Іроведення головою 25 квітня Відділ культури РДА
райдержадміністрації 2018 р. Відділ організаційної
зустрічі з активом м. Попасна роботи РДА
громадської організації 10.00 Еромадська організація
«Союз Чорнобиль» Зала засідань «Союз Чорнобиль»
Гіопаснянського району та 
вшанування учасників 
ліквідації на ЧАЕС за участю 
керівництва району та міста з 
врученням винагороди 
сім’ям померлих учасників 
ліквідації наслідків на ЧАЕС

РДА
(3-й поверх)

(за згодою)

9 Організація та проведення 26 квітня Відділ культури РДА
мітингу-реквієму та 2018 р. Відділ організаційної
панахиди біля пам’ятного м. Попасна роботи РДА
знака «Учасникам ліквідації Площа Еероїв Районний будинок
наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС 
І Іопаснянщини» за участю

10.00 культури
Еромадська організація 
«Союз Чорнобиль»

керівництва району та міста. (за згодою)
і О

. 1 Іокладання корзини квітів 26 квітня Відділ культури РДА
до пам’ятного знака 2018 р. Відділ організаційної
«Учасникам ліквідації 
наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС 
І Іопаснянщини» (м.Попасна).

Площа Еероїв 
м. Попасна

роботи РДА

4. Сприяння відправлення 26 квітня Відділ культури РДА
богослужіння біля 2018 р. Еромадська організація
пам’ятного знака 
«Учасникам ліквідації 
наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС 
1 Іопаснянщини».

Площа Еероїв 
м. Попасна

«Союз Чорнобиль»

1 Іроведення благоустрою Квітень Еромадська організація
території біля пам’ятного 2018 року «Союз Чорнобиль»
знака «Учасникам ліквідації Площа Еероїв



наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС 
Попаснянщини».
Проведення у місті та Квітень 2018 р. Голови місцевих рад,
населених пунктах, на Місто, населені керівники підприємств,
підприємствах, у закладах 
району вшанування 
ліквідаторів Чорнобильської 
аварії, надання соціальної та 
матеріальної допомоги 
сім’ям загиблих та померлих 
ліквідаторів

пункти,
підприємства та 
заклади району

закладів району

7. Оформлення тематичної Квітень 2018 р. Відділ культури РДА
експозиції і стенду 3 Районний Районний краєзнавчий
фотографіями загиблих та краєзнавчий музей
померлих ліквідаторів 
Чорнобильської аварії, 
проведення уроків історії, 
тематичних екскурсій з 
дітьми та підлітками

музей Громадська організація 
«Союз Чорнобиль»
(за згодою)

8. Забезпечення соціальних II квартал Управління соціального

І 9 Г

виплат громадянам, 
постраждалим 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи в межах коштів, 
передбачених державним 
бюджетом

2018 р. захисту населення

Г Іроведення в 
загальноосвітніх закладах 
конкурсів дитячих творчих 
робіт, малюнків, тематичних 
бесід, виховних годин: 
«Чорнобиль -  біль народу».

Квітень 2018 р. Відділ освіти РДА 
директори 
загальноосвітніх 
закладів району 
(за згодою)

10. Створення книжково- 
ілюстративних виставок в 
бібліотечних закладах району 
«Дзвони Чорнобиля»

Квітень 2018 р. Відділ культури РДА 
ІІРЦБС

11. Проведення тематичних Квітень 2018р. Відділ освіти РДА
зустрічей, бесід, уроків заклади освіти Відділ культури РДА
мужності з дітьми та та культури заклади освіти та

.

підлітками за участю 
ліквідаторів аварії на ЧАЕС

району культури району

12. Забезпечення висвітлення Квітень Засоби масової
районних заходів в засобах 
масової інформації та на

2018 р. інформації, 
міськрайонна газета

сайті РДА (за згодою)

Керівник апарату райдержадміністрації В. 10. ПОПОВА



Попаснянська районна державна адміністрація 
Попаснянська районна військово-цивільна адміністрація

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ
пл. Миру, 2, м. Попасна, Луганська обл., Україна, 93300 

тел.: (8- 064-74) 3-18-30 
кикига-рораБгіа @икг.пеї

НАКАЗ

від «_ /оі » 0 і/. 2018 р. № d l

Про відзначення в Попаснянському районі 
32-V річниці Чорнобильської катастрофи

На виконання Указу Президента України від 02.12.1995 № 1116/95 «Про 
впорядкування відзначення пам’ятних дат та ювілеїв», Закону України «Про 
військово-цивільні адміністрації», Указу Президента України від 05.03.2015р. 
№ 123/2015 «Про утворення військово-цивільних адміністрацій», Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації», районної Програми та Переліку 
районних культурно-масових заходів на 2017-2018 роки, затвердженої 
розпорядженням голови районної державної адміністрації -  керівника районної 
військово-цивільної адміністрації від 15 грудня 2016 року № 474 та з метою 
посилення захисту громадян, які постраждали внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС, комплексного вирішення пов’язаних з нею проблем, у 
тому числі медичного й соціального характеру та з нагоди відзначення 32 - ї 
річниці Чорнобильської катастрофи:

НАКАЗУЮ:
1. 1 Іровести 25 та 26 квітня 2018 року районні заходи з вшанування учасників 
ліквідації на ЧАЕС за участю керівництва району та міста з врученням 
винагороди сім’ям померлих учасників ліквідації наслідків на ЧАЕС та зустріч 
з активом громадської організації «Союз Чорнобиль» Попаснянського району 
та керівництвом району.

2. Фінансові витрати на проведення районних заходів здійснити за рахунок 
коштів, передбачених у кошторисі відділу культури райдержадміністрації на 
проведення районних культурно -  масових заходів у 2018 році по КФК 1014082 
«Інші заходи в галузі культури і мистецтва» згідно кошторису (додається).

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу культури О.О. Калюжна



Додаток 
до наказу
відділу культури РДА 
від 0^. 2018 р. №

КОШТОРИС ВИТРАТ

на проведення та відзначення в районі заходів з нагоди 32 - ї річниці 
Чорнобильської катастрофи.

1. Придбання корзини квітів:
1 шт. х 300,00 гри. = 300,00 гри.

Всього: по КЕКВ 2210 - 300,00 (триста ) гри. 00 кой.

1. Грошова винагорода = 15 чол. х 133,33 грн. = 1999,95 грн.

Всього: по КЕКВ 2730 -  1999,95 (одна тисяча дев’ятсот дев’яносто дев’ять) 
і рн. 95 коп. 1

1 оловний спеціаліст - головний бухгалтер 
відділу культури Попаснянської РДА Павличенко Н.В.


