УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Свалявської районної державної адміністрації
Закарпатської області
06.04.2017

Свалява

№112

Про заходи щодо відзначення 31-ї річниці
з дня Чорнобильської катастрофи

Відповідно до статей 2, 23 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, Закону України „Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, на виконання
розпорядження голови облдержадміністрації 29.03.2017 № 137 „Про план
заходів щодо відзначення 31-ї річниці з дня Чорнобильської катастрофи” та з
метою належної організації підготовки і проведення в районі заходів,
пов’язаних їз відзначенням 31-ї річниці з дня Чорнобильської катастрофи:
1. Затвердити заходи щодо відзначення 31-ї річниці з дня
Чорнобильської катастрофи, що додаються.
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам
місцевих рад забезпечити виконання зазначених заходів, про що інформувати
управління соціального захисту населення райдержадміністрації до 5 травня
2017 року.
3. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
(Мішко М.В.) узагальнену інформацію про виконання заходів подати
райдержадміністрації та департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації до 10 травня 2017 року.
4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови державної адміністрації Русина В.П.

Голова державної адміністрації

О.А. Дідович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
06.04.2017№112
ЗАХОДИ
щодо відзначення 31-ї річниці з дня Чорнобильської катастрофи у 2017 році
№
з/п
1.

Зміст заходів

Виконавці

Провести зустріч керівництва райдержадміністрації з
активом громадських організацій чорнобильців з питань
соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.

Управління соціального захисту
населення
райдержадміністрації
спільно з районною громадською
організацією „Союз Чорнобиль
України ”

Термін
виконання
Квітень
2017 року

2.

Організувати упорядкування могил, де поховані учасники Виконкоми місцевих рад
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Квітень
2017 року

3.

Надати матеріальну допомогу вдовам померлих
чорнобильців,
сім'ям
інвалідів
і
важкохворим,
багатодітним сім'ям та сім'ям, які втратили годувальника
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Забезпечити широке висвітлення у засобах масової
інформації заходів, пов’язаних із 31-ю річницєю з дня
Чорнобильської катастрофи

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації,
виконкоми місцевих рад

Квітень
2017 року

Відділ з питань організаційної
роботи та управління персоналом
апарату
райдержадміністрації
спільно з редакцією районної
газети "Вісті Свалявщини"
Організувати проведення у навчальних закладах району Відділ освіти райдержадміністтематичних виховних занять за участі учасників рації
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Квітень
2017 року

4.

5.

Квітень
2017 року
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