УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Закарпатської обласної державної адміністрації
29.11.2017

Ужгород

№ 639

Про план заходів з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 2017 році
Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, Указу Президента
України від 10 листопада 2006 року № 945/2006 „Про День вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”:
1. Затвердити план заходів з нагоди Дня вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 2017 році, що додається.
2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам, відповідним структурним
підрозділам облдержадміністрації забезпечити виконання плану заходів, про
що поінформувати департамент соціального захисту населення облдержадміністрації до 15 січня 2018 року.
3. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації (Галас Я. В.) забезпечити висвітлення
зазначених заходів у засобах масової інформації.
4. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації
(Петрішка М. М.):
4.1. Профінансувати видатки, пов’язані з наданням матеріальної
допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
та членам сімей громадян, смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської
катастрофи, у сумі 10,0 (десять) тисяч гривень згідно з кошторисом (додається)
за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті для реалізації Програми
„Турбота” щодо посилення соціального захисту громадян на 2016 – 2018 роки,
шляхом перерахування коштів громадській організації „Союз Чорнобиль
України” в Закарпатській області.
4.2. Подати облдержадміністрації узагальнену інформацію до 25 січня
2018 року.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови – керівника апарату державної адміністрації Петіка О. В.
Голова державної адміністрації

Г. Москаль

Додаток
до розпорядження
29.11.2017 № 639
КОШТОРИС,

пов’язаний з наданням матеріальної допомоги громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та членам сімей громадян,
смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи
(гривень)
Надання матеріальної допомоги громадянам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи (20 осіб х 500,00 грн.)
ВСЬОГО:

10000,00

10000,00
(Десять тисяч грн. 00 коп.)

Заступник керівника апарату
державної адміністрації

О. Варцаба

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
державної адміністрації
29.11.2017 № 639
ПЛАН
заходів з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 2017 році
№
з/п
1.

2.

3.

Зміст заходів

Виконавці

Провести
зустріч
керівництва
облдержадміністрації з активом громадських організацій
чорнобильців з питань соціального захисту
громадян,
які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи,
та
виконання
меморандуму про взаємодію і співробітництво між
Закарпатською
обласною
державною
адміністрацією та громадською організацією
„Союз Чорнобиль України ” в Закарпатській
області
Провести спільні засідання за участі керівництва
районів та міст з керівниками громадських
організацій, учасниками ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС
з метою належної
організації підготовки і проведення в області
заходів з нагоди з нагоди Дня вшанування
учасників
ліквідації
наслідків
аварії
на
Чорнобильській АЕС у 2017 році
Забезпечити виконання місцевих програм щодо:
надання матеріальної допомоги вдовам
померлих чорнобильців, сім’ям інвалідів і
важкохворим;

Департаменти
облдержадміністрації: інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю;
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації спільно з
громадською організацією „Союз
Чорнобиль України ” в Закарпатській області

Термін
виконання
14 грудня
2017 року

Райдержадміністрації, міськвикон- До 14 грудня
коми спільно з міськими, районними
2017 року
громадськими організаціями „Союз
Чорнобиль України” в Закарпатській області

Департамент соціального захисту
населення
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, міськвиконкоми

Листопад –
грудень
2017 року

Джерела
фінансування
–

–

Обласний та
інші місцеві
бюджети

2

4.

5.

6.

7.

8.

9.

надання необхідної допомоги громадським
організаціям чорнобильців для виконання ними
статутної мети
Підготувати тематичні сторінки в обласних, Департамент інформаційної діяль- Листопад –
міських і районних газетах, присвячені героїзму ності та комунікацій з громадгрудень
учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС ськістю
облдержадміністрації,
2017 року
райдержадміністрації, міськвиконкоми
Провести зустрічі у навчальних закладах області в Департамент
освіти
і
науки До 14 грудня
рамках проведення годин класного керівника з облдержадміністрації
2017 року
ліквідаторами наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС
Відвідувати важкохворих учасників ліквідації Райдержадміністрації, міськвикон- Листопад –
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
коми спільно з міськими, районними грудень 2017
громадськими організаціями „Союз
року
Чорнобиль України” в Закарпатській області
Забезпечити пріоритетність у наданні медичної Департамент
охорони
здоров’я
Протягом
допомоги та неухильне дотримання стандартів облдержадміністрації
року
діагностики, лікування та реабілітації хворих осіб,
які мають статус учасників ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС, на всіх етапах надання
медичної допомоги
Рекомендувати установам, підприємствам та Установи, підприємства, організації Листопад –
організаціям всіх форм власності вишукати всіх форм власності
грудень
можливість матеріально заохотити працюючих
2017 року
учасників ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи
Здійснити покладання квітів від громадськості Управління
культури
облдерж14 грудня
області до пам’ятників, пам’ятних знаків героям- адміністрації, департамент соціаль2017 року
чорнобильцям у населених пунктах області
ного захисту населення облдерж-

–

–

–

Місцеві
бюджети

Кошти
підприємств,
установ,
організацій
Обласний та
інші місцеві
бюджети

3

10.

11.

адміністрації спільно з обласною
радою
громадської
організації
„Союз Чорнобиль України” в
Закарпатській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми
Департамент соціального захисту До 31 грудня
населення
облдержадміністрації,
2017 року
райдержадміністрації, міськвиконкоми

Забезпечити повне та цільове використання
коштів, передбачених в державному бюджеті для
забезпечення (за медичними показаннями)
санаторно-курортними послугами громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи, та виплати всіх пільг і компенсацій,
передбачених чинним законодавством
Рекомендувати
виділити
земельні
ділянки Райдержадміністрації,
чорнобильцям 1 і 2 категорій, які перебувають на коми
обліку для їх отримання два і більше років

міськвикон-

Листопад –
грудень 2017
року

Державний
бюджет

–

