
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
V# • •  • •  • • • • •голови районної державної адміністрації

- / /  2017 р. м.Старобільськ №

Про відзначення в районі
31 -ї роковини Чорнобильської
катастрофи

З метою забезпечення належного вшанування мужності, самовідданості і 
високого професіоналізму, поліпшення соціального захисту учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, статті 23 Закону України 
“Про місцеві державні адміністрації ” з метою посилення захисту громадян, які 
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та у зв’язку з 31-ю 
роковиною Чорнобильської катастрофи:

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення 
в районі 3 1-ї роковини Чорнобильської катастрофи, що додається.

2. Затвердити план заходів з підготовки та проведення в районі 3 1-ї 
роковини Чорнобильської катастрофи, що додається.

3. Рекомендувати сільським головам:

3.1. Забезпечити участь учасників ліквідації аварії на Чорнобильській 
АЕС в районних заходах, присвячених 31-й роковині Чорнобильської 
катастрофи.

3.2. Провести відповідні заходи на територіях сільських рад.

4. Управлінню соціального захисту населення Старобільської 
райдержадміністрації, відділу культури райдержадміністрації та відділу сім’ї, 
молоді та спорту райдержадміністрації провести фінансування районних 
заходів за рахунок коштів, передбачени відповідними районними програмами.

5. Контроль з ^ ^ Й ^ й & ^ ^ ^ ь о г о  розпорядження покласти на заступника 
голови райдержаі^їі1ЙращїТ^ш%)енко О.О.

Голова райдержаймінісішш! ї  А.І. Гаркавий



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
райдержадміністрації 
‘У/ W  2017 р .№  9S

ПЛАН
заходів з підготовки та проведення в районі 3 1-ї роковини Чорнобильської

катастрофи

№ Дата Джерело Відповідальні за
з/п Заходи проведення і фінансування виконання

місце
проведення

1 2 3 4 5
1. Проведення благоустрою 

території меморіального 
комплексу загиблим і 
померлим внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

до 21 квітня 
2017 р. 
пл. Гоголя

За рахунок 
виконавця 
заходу

Міська рада (за 
згодою)
Савченко C.B. (за 
згодою)
Чередниченко С.І. 
(за згодою)

2. Додавання на меморіальній 
плиті нових прізвищ 
померлих ліквідаторів аварії 
на ЧАЕС

до 21 квітня 
2017 р. 
пл. Гоголя

За рахунок 
виконавця 
заходу

Міська рада (за 
згодою)
Чередниченко С.І. 
(за згодою)

3. Участь делегації району в 
обласних заходах щодо 
відзначення 31 -ї роковини 
Чорнобильської катастрофи

25 квітня 
2017 р. 
м.
Сєвєродонецьк

Комплексна
районна
програма
соціального
захисту
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильськ
ої катастрофи
на 2016-2020
роки

Дук О.М. 
Чередниченко С.І. 
(за згодою)

4. Придбання квітів і корзин з 
квітами для покладання до 
меморіального комплексу на 
пл. Гоголя та для участі в 
обласних заходах щодо 
відзначення 31-ї роковини 
Чорнобильської катастрофи

26 квітня 
2017 р.

За рахунок 
виконавця 
заходу

Кельні O.A. 
Бутков О.В. 
Міська рада (за 
згодою)



5. Проведення районного 
мітингу пам’яті жертв 
Чорнобильської, катастрофи:
- підготовка сценарію та 
організація проведення 
мітингу-реквієму;

- забезпечення участі 
учасників ліквідації аварії 
на ЧАЕС та вдов 
ліквідаторів;

- забезпечення участі 
делегацій підприємств, 
установ, організацій, шкіл, 
навчальних закладів;

- забезпечення голосового 
зв’язку;

- забезпечення охорони 
громадського порядку

26 квітня 2017 
Р-
Ю00
пл. Гоголя

Комплексна
районна
програма
соціального
захисту
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильськ
ої катастрофи
на 2016-2020
роки

Бутков О.В.
Кельш O.A.

%

Чередниченко С.І. 
(за згодою)

Бутков О.В. 
Лисогор В.М. 
Івашкіна O.A.

Буднік Ю.М. (за 
згодою)

Шуваєв Р.Ю.(за 
згодою)

6. Організація покладання 
квітів до меморіального 
комплексу загиблим і 
померлим внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 
та установка пам’ятних 
лампадок

26 квітня 
2017 р. 
пл. Гоголя

За рахунок 
виконавця 
заходу

Бутков О.В. 
Чередниченко С.І. 
(за згодою) 
Красюк Л.С. (за 
згодою)
Івашкіна O.A.

7. Проведення зустрічі активу 
громадської організації 
„Ветеранів і інвалідів Союз 
Чорнобиль” з керівництвом 
райдержадміністрації, 
районної ради міської ради

26 квітня 2017 
Р-
I I 00
Клуб Ветеран

Черненко В.А. 
Дук О.М. 
Чередниченко С.І. 
(за згодою) 
Гуржій А.М.

8. Проведення заходів, 
присвячених відзначенню 
Дня вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС

грудень 
2017 р.

Комплексна
районна
програма
соціального
захисту
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильськ
ої катастрофи
на 2016-2020
роки

Бутков О.В.
Дук О.М. 
Чередниченко С.І. 
(за згодою)



9. Сприяння проведенню 
поминальних панахид по 
загиблим та померлим 
учасникам ліквідації аварії 
на Чорнобильській АЕС

23 квітня 
2017 р.

Чередниченко С.І. 
(за згодою)

10. Надання нецільової 
благодійної допомоги 
дружинам померлих 
учасників ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС ;
- надання нецільової 
благодійної допомоги 
учасникам ліквідації аварії 
на ЧАЕС

26 квітня 
2017 р.

Комплексна
районна
програма
соціального
захисту
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильськ
ої катастрофи
на 2016-2020
роки

Дук О.М.

%

11. Проведення тематичних 
бесід, виховних годин за 
участю учасників ліквідації 
наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, 
конкурсів дитячих творчих 
робіт, присвячених 31 -й 
роковини Чорнобильської 
катастрофи

квітень 
2017 р. 

навчальні 
заклади району

Івашкіна О.А. 
Чередниченко С.І. 
(за згодою)

12. Кубок відкриття 
футбольного сезону 
присвячений героям 
ліквідаторам
Чорнобильської катастрофи

22 квітня 2017 
с.Лиман

Світличний І.В.

13. Шаховий турнір 
присвячений героям 
ліквідаторам
Чорнобильської катастрофи

23 квітня 2017 
РБК «Шаховий 
клуб»

Світличний І.В.

14. Бесіда серед вихованців 
«Трагедія людства»

24 квітня 2017- 
28 квітня 2017 
ДЮК «Орля»

Світличний І.В.

15. Проведення в бібліотеках 
району:Виставка-діалог 
«Пропусти Чорнобиль крізь 
серце »;
Виставка огляд 
«Терновий вінок 
Чорнобиля»;
Г одина-реквієм 
«Чорнобиль -трагедія всієї 

України»;
Бібліо-експозиція 
«Відлуння чорного квітня»; 

Медіа репортаж 
«Весни обірване суцвіття».

квітень 
2017 р. 
бібліотечна 
система району

Синельник І.А. (за 
згодою)



16. Відкриття в музеї виставки 
«Чорна трагедія на 
кольоровій землі»

24 квітня 2017 
Р-

Мілованова О.В. (за 
згодою)

17. Забезпечення безоплатного 
клінічного обстеження при 
направленні постраждалих 
від наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС до 
лікувально-профілактичних 
закладів

протягом року За рахунок 
виконавця

Биков В.Д. (за 
згодою)
Антоненко О.Р. (за 
згодою)

18. Проведення:зустріч -спогад 
«Герої поряд» за участю 
ліквідатора

-Спогади ліквідатора 
Чорнобильської катастрофи

- Година пам’яті 
«Чорнобиль дзвонами 
лунає»

- Відео лекторій «Пам’ять 
Чорнобильської трагедії»

- Відео лекторій « Дзвони 
Чорнобиля»

- Відео лекторій 
«Чорнобиль: 
трагедія,подвиг,пам ’ ять»

25 квітня 2017р 
Старобільський 
СІЗО

25 квітня2017р. 
Старобільський 
РВКВІ

26 квітня 2017р 
ЛНАУ

25 квітня2017р. 
Половинкинськ 
а ЗОШ

26 квітня2017р. 
Підгорівська 
ЗОШ

26 квітня2017р.
Шульгинська
ЗОШ

Красюк Л.С. (за 
згодою)

19. Забезпечення широкого 
висвітлення районних 
заходів, присвячених 31-й 
роковині Чорнобильської 
катастрофи, у друкованих та 
електронних засобах 
масової інформації району

квітень 
2017 р.

Бутков О.В. 
Радченко В.І. (за 
згодою)
Лисогор В.М.

Керівник апарату
райдержадміністрації ^  В.А. Черненко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
райдержадміністрації 
‘V /  2017р. №

СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та відзначення в районі

з 31-ї роковини Чорнобильської катастрофи

Г ригоренко - заступник голови райдержадміністрації,
Олена Олексіївна голова оргкомітету
Стаценко - керуючий справами Старобільської
Леонід Олексійович районної ради (за згодою)
Черненко - керівник апарату райдержадміністрації,
Віталій Арсентійович заступник голови оргкомітету
Дук - начальник управління соціального захисту
Ольга Миколаївна населення, заступник голови оргкомітету
Чередниченко - голова районної громадської організації
Сергій Іванович „Ветеранів і інвалідів Союз Чорнобиль”, 

заступник голови оргкомітету (за згодою)

Члени організаційного комітету
Биков - головний лікар КУ „Старобільське
Вячеслав Дмитрович РТМО”(за згодою)
Буднік - начальник станційно лінійної дільниці №1
Юрій Миколайович районного центру телекомунікацій № 341 

(за згодою)
Войтенко - начальник організаційного відділу районної
Олександр Володимирович ради (за згодою)
Савченко - ректор ЛНУ імені Тараса Шевченка (за
Сергій Вікторович згодою)
Г уржій
Г анна Михайлівна

- директор КУ “Терцентр”

Антоненко - головний лікар КУ „Старобільський
Олександра Равіліївна РЦПМСД”(за згодою)
Івашкіна - начальник відділу освіти
Олена Анатоліївна райдержадміністрації
Бутков
Олег Вікторович

- начальник відділу організаційної роботи 
райдержадміністрації

Кельш - начальник відділу культури
Олександр Антонович райдержадміністрації
Красюк
Лариса Сергіївна

- директор РЦСССДМ (за згодою)



Шуваєв
Роман Юрійович 

Лисогор
Вікторія Михайлівна

Матірко 
Ігор Юрійович 

Мілованова 
Олеся Володимирівна 
Радченко 
Вікторія Іванівна 
Світличний 
Ігор Валерійович 
Синельник 
Ірина Андріївна

начальник Старобільського РВ 
Національної Поліції України в Луганській 
області (за згодою) 
завідувач сектору комунікацій з 
громадськістю апарату 
райдержадміністрації 
військовий комісар Старобільського- 
Новопсковського ОРВК (за згодою) 
директор Луганського обласного 
краєзнавчого музею (за згодою) 
головний редактор газети “Вісник 
Старобільщини” (за згодою) 
начальник відділу сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації 
директор централізованої бібліотечної 
системи району(за згодою)

Керівник апарату 
райдержадміністрації В.А. Черненко


