
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області
У-/ /с&і/тшл 2018 р. № /6 '9

ПЛАН
заходів з підготовки та проведення в районі З 2-ї роковини Чорнобильської

катастрофи

№
Заходи

Дата Джерело Відповідальні за
з/ проведення і фінансуван виконання
п місце

проведення
ня

1 2 3 4 5
1. Проведення 

благоустрою території 
меморіального 
комплексу загиблим і 
померлим внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи

до 23 квітня
2018 р.
пл. Гоголя

За рахунок
виконавця
заходу

Літвінова Я.М.
(за згодою)
Толок М.В. (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 23 квітня
2018 р.
пл. Гоголя

За рахунок
виконавця
заходу

Літвінова Я.М. 
(за згодою) 
Чередниченко 
С.І. (за згодою)

3. Участь делегації району 
в обласних заходах 
щодо відзначення 32-ї 
роковини 
Чорнобильської 
катастрофи

24квітня
2018 р. 
м
Сєвєродонец
ьк

Комплексна
районна
програма
соціального
захисту
громадян,
ЯКІ '

постраждал 
и внаслідок 
Чорнобильс 
ької
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 32-ї 
роковини 
Чорнобильської 
катастрофи

26 квітня
2018 р.

За рахунок
виконавця
заходу

Літвінова Я.М.(за 
згодою)
Беседа О.В. 
Бутков О.В.

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
2018 р.
Ю00
пл. Гоголя

Комплексна
районна
програма
соціального
захисту
громадян,
які
постраждал 
и внаслідок 
Чорнобильс 
ької
катастрофи 
на 2016- 
2020 роки

Бутков О.В. 
Беседа О.В,

Чередниченко 
С.І. (за згодою)

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

Буднік Ю.М. (за 
згодою)

Волошин Д.В.(за 
згодою)

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

26 квітня 
2018 р.
пл. Гоголя

За рахунок
виконавця
заходу

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



7. Проведення зустрічі 
активу громадської 
організації „Ветеранів і 
інвалідів Союз 
Чорнобиль” 3 
керівництвом 
райдержадміністрації, 
районної ради міської 
ради

26 квітня
2018р.
I I00
Клуб
Ветеран

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

%

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

грудень
2018 р.

Комплексна
районна
програма
соціального
захисту
громадян,
які
постраждал 
и внаслідок 
Чорнобильс 
ької
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
2018 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
2018 р.

Комплексна
районна
програма
соціального
захисту
громадян,
які
постраждал 
и вйаслідок 
Чорнобильс 
ької
катастрофи 
на 2016- 
2020 роки

Дук О.М.



11. Проведення тематичних 
бесід, виховних годин за 
участю учасників 
ліквідації наслідків 
аварії на
Чорнобильській АЕС

23квітеня-27
квітня
2018 р.
Заклади
загальної
середньої
освіти

Івашкіна O.A. 
Чередниченко 
С.І. (за згодою)

12. Тематичні виставки 
літератури та 
фотовиставки у 
шкільних бібліотеках, 
тематичні виставки 
малюнків

23 квітня-27
квітня 2018р
Заклади
загальної
середньої
освіти

Івашкіна O.A.

13. Районні змагання 
«Старти надій»

26 квітня
2018р 
10-00 
Стадіон 
“Колос»

Світличний І.В.

14. Бесіда серед вихованців 
«Трагедія людства»

26 квітня 
2018
ДЮК «Орля»

Світличний І.В.

15. Виїзні екскурсії в 
навчальні заклади

23 квітня- 27 
квітня 2018 
Р-

Мілованова О.В. 
( за згодою)

16. Виставка-
застереження«Чорнобил 
ь не має минулого часу»

19 квітня
2018 р
Центральна
районна
бібліотека

Синельник I.A. 
(за згодою)

17
Історичний екскурс 
«Чорнобиль в долі 
України»

21 квітня
2018р
Дитячо-
юнацька
бібліотека •

Синельник I.A. 
(за згодою)



18 Г одина спілкування 
«Чорнобиль: стихія чи 
розплата»

23 квітня
2018р
Центральна
районна
бібліотека

Синельник І. А. (за 
згодою)

19 Хронологічний лік без 
«Чорнобиль-вітер у 
душах»

23 квітня
2018р
Районна
дитяча
бібліотека

Синельник І.А.(за 
згодою)

20 Відеонарис «Вибухом 
навічно вписане в 
історію країни»

24 квітня
2018р
Районна
дитяча
бібліотека

Синельник І.А.(за 
згодою)

21 Екскурс с 
демонстрацією та 
обговоренням хроніки 
документального 
фільму
«Чорна трагедія на 
кольоровій землі»

23 квітня - 
27 квітня
2018 р.

Мілованова О.В. 
(за згодою)

22 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)



23 Відеолекторій «Пам”ять
Чорнобильської
Трагедії»

Зустріч -  спогад 
«Чорнобиль: 
трагедія,подвиг,пам’ять 
»

25 квітня
2018р
Старобільськ 
ий СІЗО

25 квітня
2018р
РВКВІ

Красюк Л.С. 

Красюк Л.С.
%

24
Забезпечення широкого 
висвітлення районних 
заходів, присвячених 
32-й роковини 
Чорнобильської 
катастрофи, у 
друкованих та 
електронних засобах 
масової інформації 
району

квітень
2018 р.

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

Керівник апарату В.А. Черненко


