
У К Р А Ї Н А
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я    № 49

«11» березня 2021 року
с. Лука-Мелешківська

Про проведення в заходів з нагоди 35-х роковин
Чорнобильської катастрофи в Лука-Мелешківській ТГ

Відповідно  до  Указу  Президента  України  від  09  грудня  2020  року
№ 556/2020 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки
та підготовку заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи», рішення
4  сесії  обласної  Ради  7  скликання  від  11  лютого  2016  року  №  63  «Про
відзнаки  обласного  рівня»,  розпорядження  голови  Вінницької  ОДА  від
25.01.2021  року  №  45  «Про  проведення  в  області  заходів  з  нагоди  35-х
роковин  Чорнобильської  катастрофи»,  з  метою  вшанування  учасників
ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС  та  потерпілих  від
Чорнобильської  катастрофи  з  нагоди
35-х роковин Чорнобильської трагедії виконавчий комітет сільської ради

 

ВИРІШИВ:

1.Затвердити  план  заходів з  нагоди  35-х  роковин  Чорнобильської
катастрофи на території Лука-Мелешківської ТГ, що додається.   

2.  Керівникам  структурних  підрозділів  сільської  ради,  керівникам
бюджетних установ, комунальних закладів та установ забезпечити в межах
повноважень виконання Плану заходів. 

3.Контроль за виконанням данного рішення  покласти на заступника
сільського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради
Бондарчук Е.О..

Сільський голова                                           Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток 
до рішення виконавчого комітету

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 49 від 11.03.2021 року

П Л А Н

заходів з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи
 в Лука-Мелешківській ТГ

№ Заходи Відповідальні за виконання
Строк

виконання

1.

Провести  зустрічі  з  особами,  які
постраждали  внаслідок  Чорнобильсь-
кої  катастрофи,  з  метою  виявлення
соціальних проблем та вжиття заходів
щодо їх розв’язання.

Відділ соціального захисту
населення та охорони здоров'я,

виконавчий комітет,
громадські організації

(за згодою)

Лютий–
квітень

2021 року

2.

Організувати  надання  матеріальної
допомоги особам, які стали інвалідами
внаслідок Чорнобильської катастрофи,
дітям  з  інвалідністю,  пов’язаною  з
наслідками  аварії  на  Чорнобильській
АЕС,  сім’ям  померлих,  малозабезпе-
ченим особам із числа постраждалих із
залученням коштів місцевих бюджетів,
комерційних, благодійних організацій,
соціально-відповідальних  підприємців
та інших позабюджетних фондів.

Лука-Мелешківська cільськаільська
рада,

виконавчий комітет 

Квітень

2021 року

3.

Забезпечити  охоплення  громадян,  які
постраждали  внаслідок  Чорнобиль-
ської катастрофи, щорічним комплекс-
ним медичним оглядом.

Відділ соціального захисту
населення та охорони здоров'я 

Протягом 
2021 року

4.

Підготувати  матеріали  до  нагородже-
ння  осіб,  постраждалих  внаслідок
Чорнобильської  катастрофи,
Почесними грамотами.

Відділ соціального захисту
населення та охорони здоров'я 

Березень

2021 року

5.

Провести  урочистості  з  нагоди  35-х
роковин Чорнобильської катастрофи.

 

Виконавчий комітет,
відділ освіти та культури.

26 квітня 
2021 року

6.

Рекомендувати  керівникам  релігійних
організацій  провести  панахиди  за
загиблими  і  померлими  внаслідок
аварії  на  Чорнобильській  АЕС  та
інших радіаційних аварій та катастроф.

Виконавчий комітет
Квітень

2021 року

7.

Провести  у  закладах загалшьної
середньої  освіти уроки  пам’яті,
тематичні  виховні  години,  присвячені
35-м  роковинам  Чорнобильської
катастрофи

Відділ освіти та культури 
Квітень

2021 року



8.
Провести культурно-мистецькі заходи,
присвячені 35-м  роковинам
Чорнобиль-ської трагедії.

Відділ освіти та культури ,
виконавчий комітет

Квітень

2021 року

9.
Забезпечити висвітлення заходів до 35-
х  роковин  Чорнобильської  трагедії  у
місцевих засобах масової інформації.

Відділ освіти та культури,
виконавчий комітет

Квітень

2021 року

Секретар сільської ради                                       Оксана ШЕВАНЮК


