
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

11 грудня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 383/2019–р 

 

 

Про відзначення в місті Дня 

вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

 

 

З метою належного вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи з підготовки та відзначення в місті Дня 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

(додаються). 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради та 

іншими виконавцям забезпечити виконання заходів. 

  

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Валентина КАМІНСЬКА) виділити кошти по КПКВ 0813242 КЕКВ 2282 в 

сумі 1200 (одна тисяча двісті) грн 00 коп. для придбання квітів в межах 

асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2019 рік на реалізацію міської 

програми соціального захисту населення до 2021 року. 

 

4. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Наталія ШАБЕЛЬНИК) забезпечити  сплату коштів. 

 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови, начальника фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Міський голова                           підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

11 грудня 2019 року № 383/2019-р 

 

 
Заходи 

з підготовки та відзначення в місті Дня вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

 

№ 

п/п 

Назва заходу  Термін виконання  Відповідальний 

за виконання  

1 Організувати прибирання 

території біля пам’ятного 

знаку учасникам ліквідації 

наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

до 13 грудня                

2019 року 

комунальне 

ремонтно-

будівне шляхове 

підприємство 

2 Провести виставки на тему 

Чорнобильської катастрофи у 

бібліотеках міста 

грудень управління 

культурної 

політики і 

ресурсів 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

3 Організувати проведення 

пам’ятних заходів, 

пов’язаних з Днем 

вшанування учасників 

ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС, в тому 

числі виставок, уроків 

пам’яті, зустрічей з 

ліквідаторами наслідків 

Чорнобильської катастрофи 

грудень управління 

освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради  

4 Підготувати та провести 

покладання квітів до 

пам’ятного знаку учасникам 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС  

13 грудня 2019 року організаційно - 

контрольний 

відділ 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

5 Забезпечити широке 

висвітлення заходів у засобах 

масової інформації, на 

вебсайті управління 

грудень міське 

радіомовлення, 

відділ 

інформаційного 



 

2 

 

1 2 3 4 

 соціального захисту 

населення виконавчого 

комітету міської ради та 

вебсайті міської ради 

 забезпечення 

виконавчого 

комітету міської 

ради  

 

 

 

Керуючий справами                          підпис                            Валентина ЯНЗЮК 

 


