
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про заходи до 35-х роковин 

Чорнобильської катастрофи 

 

На виконання Указу Президента України від 9 грудня 2020 року № 

556/2020 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та 

підготовку заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи», 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 грудня 2020 року 

№ 810/01.02-01 «Про заходи до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи» та з 

метою належного вшанування постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, пам’яті жертв цієї техногенної катастрофи:  

 

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення у 2021 році 

заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи (далі – організаційний 

комітет) у складі згідно з додатком.  

2. Затвердити план заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи 

(далі – план заходів), що додається.  

3. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконавчим 

комітетам органів місцевого самоврядування забезпечити виконання плану 

заходів, затвердженого цим розпорядженням, та про проведену роботу 

інформувати управління соціального захисту населення районної державної 

адміністрації до 27 квітня 2021 року.  

4. Управлінню соціального захисту населення районної державної 

адміністрації про проведену роботу інформувати районну державну 

адміністрацію до 30 квітня 2021 року.  

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

районної державної адміністрації Івана Заболотного. 

 

Голова адміністрації                                                      Арсен МАРЧИШАК 
 

 

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 2/01-1 від 06.01.2021 
 

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA1040000003AED540045509F01  

Підписувач МАРЧИШАК АРСЕН РОМАНОВИЧ 

Дійсний з 06.07.2020 12:15:18 по 06.07.2021 23:59:59 
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Іван Заболотний  

Людмила Мельник 

Володимир Цвєтков 

Володимир Коцюк 

Вікторія Байрак 

Ганна Бурак                                        

 

 

 

 

                                  Додаток 
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                                                                до розпорядження голови                                  

                                                                            районної державної адміністрації 

 

                                                                            __.01.2021 №___________ 

 

СКЛАД 

організаційного комітету з підготовки та проведення у 2021 році заходів  

до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи  

 

ЗАБОЛОТНИЙ              - 

Іван  Ярославович                            

 

заступник голови районної державної 

адміністрації, голова організаційного комітету 

ЦВЄТКОВ                       - 

Володимир Дмитрович 

 

 

СИДОР                             -                       

Тетяна Орестівна 

начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації, заступник 

голови організаційного комітету  

 

заступник начальника відділу персоніфікованого 

обліку пільгових категорій населення управління 

соціального захисту населення 

райдержадміністрації, секретар організаційного 

комітету  

 

 

Члени організаційного комітету: 

ГРИЦАЙ                            -  

Світлана Анатоліївна 

 

голова спілки «Чорнобиль та Інваліди 

Чорнобиля» (за згодою)  

 

ГУЛЬКА                             - 

Ірина Михайлівна 

 

начальник відділу освіти райдержадміністрації 

 

ГУСАК                               -  

Борис Михайлович 

 

начальник відділу з питань цивільного захисту 

населення, розвитку інфраструктури, оборонної 

роботи та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації 

 

МАРЦИНІВ                       - 

Юрій Якимович 

 

голова спілки «Чорнобиль» (за згодою) 

 

МЕЛЬНИК                         - 

Анатолій Іванович 

начальник Чортківського відділу поліції ГУ 

Національної поліції в Тернопільській області 

(за згодою) 
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СЛОБОДЯН                      - 

Любов Михайлівна 

 

заступник начальника – начальник відділу 

персоніфікованого обліку пільгових категорій 

населення управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

 

СТАШКІВ                         - 

Михайло Федорович 

 

начальник Чортківського відділу  

обслуговування громадян №12 (сервісний центр) 

(за згодою) 

 

ЧАЙКІВСЬКА                  - 

Галина Зіновіївна 

начальник відділу культури та зв’язків з 

громадськістю райдержадміністрації 

 

 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту  

населення райдержадміністрації Володимир ЦВЄТКОВ 

 

Тетяна Сидор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови  районної  

державної адміністрації 
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                                                                         ___________2021 №__________ 

 

ПЛАН 

 заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи 

 

1. Провести зустріч голови районної державної адміністрації та голови 

районної ради з активом громадських спілок району. 

Відділ культури та зв’язків з громадськістю 

райдержадміністрації спільно з 

Чортківською районною радою, громадська 

організація спілка «Чорнобиль та інваліди 

Чорнобиля» (за згодою) 

До 26 квітня 2021 року 

 

2. Вишукати можливість надання матеріальної допомоги постраждалим 

внаслідок Чорнобильської катастрофи та вдовам померлих громадян, смерть 

яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи. 

Об’єднані територіальні громади 

До 26 квітня 2021 року 

 

3. Вжити заходів щодо своєчасної виплати пільг та компенсацій, 

передбачених у державному бюджеті на соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації. 

Постійно 

 

4. Організувати покладання квітів до меморіального комплексу загиблих і 

померлих внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Відділ культури та зв’язків з громадськістю 

райдержадміністрації, районна громадська 

організація спілка «Чорнобиль та інваліди 

Чорнобиля» (за згодою) 

26 квітня 2021 року 

 

5. Організувати та провести уроки пам’яті “Пам’ятай Чорнобиль», лекції, 

бесіди, демонстрацію тематичних фільмів у навчальних закладах району, 

оформити тематичні кутки, стенди, виставки літератури в бібліотеках. 

Відділи освіти, культури та зв’язків з 

громадськістю райдержадміністрації спільно 

з об’єднаними територіальними громадами 

До 26 квітня 2021 року 
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6. Провести благоустрій території меморіального комплексу загиблих і 

померлих внаслідок Чорнобильської катастрофи.                                                            

Відділ містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства 

райдержадміністрації. 

До 26 квітня 2021 року 

 

7. Запропонувати релігійним організаціям району провести поминальну 

панахиду за жертвами Чорнобильської катастрофи.  

Відділ культури та зв’язків з громадськістю 

райдержадміністрації    

26 квітня 2021 року    

 

8. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів до 35-х 

роковин Чорнобильської катастрофи. 

Відділ культури та зв’язків з громадськістю 

райдержадміністрації  

Квітень 2021 року 

 

Начальник управління  

соціального захисту  

населення райдержадміністрації                            Володимир ЦВЄТКОВ  

 

              Тетяна Сидор 

 

 


