
 
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

05. 11.  2013 р. № 628 

 

 

Про   відзначення  Дня   вшанування 

учасників       ліквідації       наслідків 

аварії    на   Чорнобильській      АЕС 

у Дніпровському районі міста Києва  

 

 

           Керуючись Законом України „Про місцеві державні адміністрації”, Указом 

Президента України від 10.11.2006 № 945/2006 «Про День вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» та  з метою вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:  

 

1. Затвердити  план  підготовки та проведення у Дніпровському районі 

міста  Києва 14 грудня 2013 року заходів із відзначення Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,  що додається. 

  

         2.  Забезпечити оприлюднення  цього розпорядження на офіційному Веб- 

сайті  Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

         3.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступників голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації згідно з розподілом обов‘язків. 

 

 

Голова                                                                                    С. Кравченко



                                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Розпорядження  Дніпровської районної  

              в місті Києві державної адміністрації  

                                                                                                                                                                                      від „ 05” листопада 2013 р. № 628 

            

          

ПЛАН 

підготовки та проведення у Дніпровському районі міста  Києва 14 грудня 2013 року заходів із відзначення  

Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

 

№ 

п/п 

Заходи Термін і місце Відповідальні за виконання та учасники 

заходу 

 

1 Привести в належний стан території біля  Меморіального 

кургану героїв Чорнобиля   на   території   церкви   Св.   

Архангела Михаїла УПЦ МП    та пам'ятного  знака 

«Воїнам Чорнобиля»: 

  

 

До 14 грудня 

Відділ контролю за благоустроєм, 

Управління житлово-комунального 

господарства; 

Комунальне підприємство по утриманню 

зелених насаджень Дніпровського 

району; 

Комунальне підприємство  „ШЕУ по 

ремонту та утриманню автомобільних 

шляхів та споруд на них Дніпровського 

району м. Києва”.  

 2. Забезпечити організацію покладання  квітів до 

Меморіального кургану героїв Чорнобиля   на     території   

церкви   Св.   Архангела Михаїла УПЦ МП    та пам'ятного  

знака «Воїнам Чорнобиля»: 

 

 

 

14 грудня 

просп. Миру, 16 

 

Відділ з питань  внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю, 

 

Управління праці та соціального  захисту 

населення  

3. Забезпечити чергування працівників міліції біля 

Меморіального кургану героїв Чорнобиля   на   території   

церкви   Св.   Архангела Михаїла УПЦ МП    та пам'ятного  

знака «Воїнам Чорнобиля» в день проведення заходів. 

 

14 грудня, 

просп. Миру, 16 

 

Дніпровське районне управління 

Головного управління МВС України в 

місті Києві. 
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4. Забезпечити участь представників трудових колективів, 

громадських та релігійних організацій у проведенні міських  

та районних заходів, пов’язаних із відзначенням Дня 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

 

 

Грудень 

Відділ з питань  внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю, 

 

Управління праці та соціального  захисту 

населення. 

5. Централізованій бібліотечній системі району провести 

цикл літературно – мистецьких заходів, присвячених 

аварії на ЧАЕС, а саме: 

- тематичний перегляд «Пекучі сльози Чорнобиля»; 

 

 

- година пам’яті «Усе перекреслив урановий атом» 

 

 

- книжкова вистовка "Цей фронт називався «Чорнобиль»; 

 

 

- інформаційна година «Реквієм біля саркофагу». 

 

 

 

12  грудня, 

Бібліотека ім. В. Яна 

 

13 грудня  

Бібліотека ім. П. Тичини 

 

15 грудня  

Бібліотека ім. В.Сосюри 

 

15 грудня, 

Бібліотека ім. К.Симонова 

 

 

Управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини.  

6. Внести пропозиції Київському міському голові щодо 

нагородження заохочувальними відзнаками Київського 

міського голови учасників ліквідації наслідків  аварії на 

ЧАЕС.   

 

 

Терміново 

Управління праці та соціального  захисту 

населення; 

Громадські організації Дніпровського  

району м. Києва. 

7. Забезпечити 100% обсяг динамічним диспансерним 

спостереженням населення, зокрема, учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС та інвалідів Чорнобиля з 

подальшим  оздоровленням.  

 

 

 

Постійно 

Управління охорони здоров’я  

8. Відповідно чинному законодавству України забезпечити 

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС: 

-  безкоштовними ліками за пільговими рецептами лікарів; 

- направлення на стаціонарне лікування хворих в КМЦРЗН 

та до спеціалізованих відділень ЛПЗ міста; 

- забезпечити учасників ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи при проходженні 

диспансеризації необхідною кількістю діагностичних 

досліджень за показниками безкоштовно. 

 

Постійно 

Управління охорони здоров’я  
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9. Забезпечити проведення в школах району круглих столів, 

семінарів, уроків пам’яті, уроків історії, бесід, виховні 

години з запрошенням  учасників ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС: „Чорнобиль - наша біль”, „Трагедія 

Чорнобиля у долях людей”, «Дзвони Чорнобиля 

нагадують». 

 

Грудень 

Управління освіти  

10. Організувати для учнів шкіл району проведення екскурсій 

до Національного музею „Чорнобиль”. 

 

Протягом року 

Управління освіти  

11. Організувати для учнів шкіл району перегляд 

документальних, хронікальних фільмів у кінотеатрах 

«Алмаз», «Старт» 

 

Грудень 

Управління освіти  

12. Написання науково – практичних робіт „Вплив наслідків 

аварії на ЧАЕС на екосистему України”. 

Вересень - грудень  

2013 року 

Управління освіти  

13. Висвітлення проведених заходів, пов‘язаних з 

відзначенням Дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС в засобах масової інформації. 

 

Грудень 2013 року 
Відділ з питань  внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю. 

14. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації 

проблем зі здоров’ям  учасників  ліквідації аварії на 

ЧАЕС, зумовлені Чорнобильською катастрофою. 

 

Протягом року 

Управління охорони здоров’я  

                 

               

                    Керівник апарату                                                                                                                           А. Руденко 
 


