
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від «__» ____________ 2021 року №  
 

м. Олександрія 
 
Про міський план заходів  
з підготовки та проведення 35-х роковин  
Чорнобильської катастрофи, вшанування  
подвигу учасників ліквідації наслідків  
аварії на Чорнобильській АЕС 
 
 

Відповідно до пп. 3 п. б) ст. 38, ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на виконання Указу Президента України від 24.02.2021 № 170-р «Про 
затвердження плану заходів, пов'язаних з 35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи», 
розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 24.02.2021                 
№ 163-р «Про обласний план заходів з підготовки та проведення 35-х роковин 
Чорнобильської катастрофи, вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС» та з метою додержання визначених законодавством гарантій із 
захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також 
підготовки заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи, вшанування подвигу 
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити міський план заходів у зв’язку з 35-ми роковинами Чорнобильської 

катастрофи, вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС (додаток 1). 

 
2. Затвердити кошторис видатків на підготовку та проведення заходів до 35-х роковин 

Чорнобильської катастрофи (додаток 2).  
 
3. Керівникам виконавчих органів міської ради: 
- забезпечити виконання міського плану заходів у зв’язку з 35-ми роковинами 

Чорнобильської катастрофи; 
- про результати проведеної роботи щодо виконання заходів, пов’язаних з 35-ми 

роковинами Чорнобильської катастрофи, вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС інформувати управління праці та соціального захисту 
населення міської ради до 30 квітня та 16 грудня 2021 року. 

 
4. Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради інформацію про 

виконання міського плану заходів у зв’язку з 35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи 
надати департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації до 05 травня та 
21 грудня 2021 року. 
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6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис Ірину. 
 
 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ  
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Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від ________ 2021 року № 

 
 
 

МІСЬКИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ 
з підготовки та проведення 35-х роковин Чорнобильської катастрофи, вшанування 

подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
 
 

І. Заходи щодо надання соціальної підтримки та забезпечення медичного захисту 
населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 
 

1. Забезпечити щорічне обов’язкове обстеження та необхідні обсяги медичної 
допомоги у медичних закладах міської ради громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, в межах бюджетного фінансування. 

Управління охорони здоров’я міської ради  
Протягом 2021 року 

 
2. Забезпечити необхідний обсяг диспансерного спостереження, проведення заходів 

профілактики, оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської трагедії з 
використанням ефективних методів своєчасної діагностики онкозахворювань, 
профілактики хвороб системи кровообігу, шлунково-кишкового тракту та ендокринної 
системи. 

Управління охорони здоров’я міської ради  
Протягом 2021 року 

 
3. Організувати проведення зустрічей з учасниками ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, громадянами, віднесеними до категорії 1, та потерпілими від 
Чорнобильської катастрофи, зокрема евакуйованими із зони відчуження, а також 
громадянами, які відселені із забруднених територій, з сім’ями загиблих, померлих, тяжко 
хворих осіб та дітьми-інвалідами, сиротами з числа потерпілих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи з метою виявлення їх соціальних потреб та вжиття заходів щодо їх 
розв’язання. 

Управління праці та соціального захисту населення міської ради 
Квітень, грудень 2021 року 

 
4. Забезпечити нарахування та своєчасну виплату адресної соціальної допомоги дітям, 

яким встановлено інвалідність, пов'язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи, 
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема громадянам, 
віднесеним до категорії 1 за рахунок коштів обласного бюджету та вдовам (вдівцям) 
померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС за рахунок коштів міського 
бюджету.  

Управління праці та соціального захисту населення міської ради 
Квітень 2021 року 

 
5. Своєчасно та в повному обсязі забезпечити санаторно-курортним лікуванням : 
- громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 

категорії 1 за рахунок коштів державного бюджету; 
- учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС категорії 2 за рахунок коштів 

міського бюджету відповідно до Програми економічного і соціального розвитку 
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Олександрійської територіальної громади на 2021 р. 

Управління праці та соціального захисту населення міської ради  
Протягом 2021 року 

 
 

6. Забезпечити направлення до стаціонарних закладів оздоровлення та відпочинку 
дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, за рахунок коштів обласного та 
міського бюджетів,  

Управління праці та соціального захисту населення міської ради  
Протягом 2021 року 

 
7. Забезпечити технічними та іншими засобами реабілітації громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
Управління праці та соціального захисту населення міської ради  
Протягом 2021 року 

 
 

ІІ. Організаційні заходи 
 
 

1. Провести за участю учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у  закладах 
освіти тематичні години спілкування, виховні години, учнівські конференції, засідання за 
круглим столом, тематичні виставки, уроки пам'яті, присвячені Чорнобильській 
катастрофі.  

Управління освіти міської ради, громадська організація  «Спілка 
«Інвалідів Чорнобиля» (за згодою) 
Квітень, грудень 2021 року 
 

2. Провести заходи в т.ч. концерт-реквієм, виставки, експозиції, години пам’яті, 
зустрічі з учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у зв’язку з 35-ми 
роковинами Чорнобильської трагедії та Днем вшанування учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС з урахуванням карантинних обмежень, встановлених з 
метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

Управління культури і туризму міської ради, громадська 
організація «Спілка «Інвалідів Чорнобиля» (за згодою) 
Квітень, грудень 2021 року 

 
3. Організувати та провести: 
- мистецьку акцію «Чорнобиль-35». 

Управління культури і туризму міської ради 
Квітень 2021 року 

 
- флешмоб з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи. 

Управління культури і туризму міської ради 
Квітень 2021 року 

- творчий конкурс щодо написання листів – звернень до ліквідаторів аварії на ЧАЕС 
м. Олександрії «Дякуємо за життя». 

Управління освіти міської ради, громадська організація «Спілка 
«Інвалідів Чорнобиля» (за згодою) 
Квітень 2021 року 

 
- інформаційно-просвітницькі заходи з метою поширення екологічних знань серед 

молоді (конференції, засідання за круглим столом, бесіди, тематичні вечори, виставки з 
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питань охорони навколишнього природного середовища тощо). 

Управління освіти міської ради 
Квітень 2021 року 

 
4. Здійснити благоустрій території, прилеглої до пам‘ятного знаку «Жертвам 

Чорнобиля» на площі Соборній та біля  пам’ятника «Ліквідаторам Чорнобиля» на площі 
Героїв Чорнобиля, які увіковічують пам’ять учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС.  

Управління житлово-комунального господарства, архітектури та 
містобудування міської ради 
Протягом 2021 року 

 
 

5. Підготувати і подати в установленому порядку подання щодо нагородження 
обласними нагородами учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

Відділ внутрішньої політики міської ради, управління праці та 
соціального захисту населення міської ради, громадська організація  
«Спілка «Інвалідів Чорнобиля» (за згодою) 
Жовтень, листопад 2021 року 
 

6. Забезпечити вручення учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС Почесних грамот, грамот міської ради та подяк міського голови з наданням грошової 
допомоги, відповідно до Програми розвитку місцевого самоврядування Олександрійської 
міської ради на 2021-2023 роки . 

Відділ внутрішньої політики міської ради, фінансове управління 
міської ради, управління забезпечення діяльності міської ради, 
громадська організація «Спілка «Інвалідів Чорнобиля» (за згодою) 
Квітень, грудень 2021 року 

 
7. Провести зустрічі керівництва міської ради з представниками об’єднання 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у зв’язку з 35-ми 
роковинами Чорнобильської катастрофи та Днем вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

Відділ внутрішньої політики міської ради, управління праці та 
соціального захисту населення міської ради 
Квітень, грудень 2021 року 

 
8. Організувати мітинг-реквієм пам'яті загиблих та померлих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи та покладання квітів до пам’ятного знаку «Жертвам 
Чорнобиля», пам’ятника «Ліквідаторам Чорнобиля», з урахуванням протиепідемічних 
заходів поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, за участю представників 
міської ради, депутатів міської ради, політичних партій, громадських і релігійних 
організацій. 

Відділ внутрішньої політики міської ради, управління культури і 
туризму міської ради  
26 квітня, 14 грудня 2021 року 

 
9. Організувати та провести пішу ходу учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС від площі Героїв Чорнобиля до пам‘ятного знаку «Жертвам 
Чорнобиля» на площі Соборній.   

Відділ внутрішньої політики міської ради, громадська організація 
«Спілка «Інвалідів Чорнобиля» (за згодою) 
26 квітня 2021 року 
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10. Рекомендувати церковним приходам міста провести поминальні панахиди в 

пам'ять про загиблих та померлих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян. 
Відділ внутрішньої політики міської ради, громадська організація 
«Спілка «Інвалідів Чорнобиля» (за згодою) 
Квітень 2021 року 
 

11. Обмежити проведення розважальних заходів в день трагедії Чорнобильської 
катастрофи. 

Управління культури і туризму міської ради  
26 квітня 2021 року 
 
 

ІІІ. Інформаційні заходи 
 
 

1. Забезпечити виготовлення відеоролика, присвяченого героїзму учасників 
ліквідації аварії на ЧАЕС та з нагоди 35-х роковин Чорнобильської трагедії. 

Управління інформаційної політики та цифрової трансформації 
міської ради, управління культури і туризму міської ради, громадська 
організація  «Спілка «Інвалідів Чорнобиля» (за згодою) 
Квітень 2021 року 

 
2.  Забезпечити висвітлення у друкованих та електронних засобах масової 

інформації, інформаційних Інтернет-сайтах заходів, пов’язаних з 35-ми роковинами 
Чорнобильської катастрофи. 

Управління інформаційної політики та цифрової трансформації 
міської ради 
Квітень, грудень 2021 року 
 

 
3. Забезпечити виготовлення та встановлення білбордів до 35-х роковин 

Чорнобильської трагедії. 
       Відділ внутрішньої політики міської ради. 
       Квітень 2021 року 
 

4.  Забезпечити трансляції тематичних телепередач місцевих телекомпаній. 
Управління інформаційної політики та цифрової трансформації 
міської ради, громадська організація «Спілка «Інвалідів 
Чорнобиля» (за згодою) 
Квітень, грудень 2021 року 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
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Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від «__»  ________ 2021 року № ___ 

 
 

КОШТОРИС 
щодо відзначення 35-х роковин Чорнобильської катастрофи 

 
 

№ 
з/п Назва заходу Сума (грн) Розпорядник 

коштів 
1 2 3 4 
1. Придбання квітів 2000,00 Управління 

культури і туризму 
міської ради 

2500,00 Управління 
забезпечення 

діяльності міської 
ради 

2. Послуга перевезення звукової апаратури 
клубного закладу для проведення заходу 

500,00 Управління 
культури і туризму 

міської ради 
3. Надання адресної соціальної допомоги вдовам 

(вдівцям) учасників ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС 

63000,00 Управління праці та 
соціального захисту 
населення  міської 

ради 
4. Виготовлення білбордів  1200,00 Відділ внутрішньої 

політики міської 
ради 

 ВСЬОГО: 69200,00  
 
 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ  
 
 


