
                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО: 

                                                                                              розпорядження голови 

                                                                                Городищенської сільської ради 

                                                                                 від 23.03.2021 року № 51/01.02 

 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ, 

пов’язаних із 35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи 

 
№ 

з/п 
Захід 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

проведення заходів 

1. 
Благоустрій територій усіх меморіальних 

комплексів 

Квітень 2021 

року 
Старости 

2. 

Проведення заходів із вшанування 

ліквідаторів аварії на ЧАЕС і жертв 

Чорнобильської катастрофи 

Квітень 2021 

року 

Гуманітарний відділ, 

заклади освіти та 

культури 

3. 

Поминальні панахиди за жертвами 

Чорнобильської катастрофи у культових 

спорудах громади 

До 26 квітня 

2021 року 

Старости, 

гуманітарний відділ, 

керівники релігійних 

об’єднань (за 

згодою)  

4. 

Хвилина пам’яті та скорботи за жертвами 

Чорнобильської катастрофи в трудових 

колективах, закладах освіти та культури 

громади 

11:30 год. 26 

квітня 2021 

року 

Городищенська 

сільська рада, 

заклади освіти та 

культури 

5. 

Проведення медичних оглядів громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, учасників ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС, яким встановлено 

інвалідність, пов’язану з наслідками 

Чорнобильської катастрофи, у закладах 

охорони здоров’я 

Протягом 2021 

року 

Місцеві АЗПСМ (за 

згодою) 

6. 

Проведення обстеження умов проживання 

ліквідаторів аварії на ЧАЕС, сімей 

померлих ліквідаторів та надати їм 

допомогу у вирішенні їх проблем 

До 26 квітня 

2021 року 

Відділ соціального 

захисту населення, у 

справах дітей та 

сім’ї 

7. 

Проведення обліку одиноких ліквідаторів 

аварії на ЧАЕС, дітей-сиріт та дітей з 

інвалідністю, які потерпіли внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

До 1 квітня 

2021 року 

Відділ соціального 

захисту населення, у 

справах дітей та 

сім’ї 

8. 

Надання соціальної допомоги учасникам  

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 

громадянам евакуйованим із зони 

безумовного (обов’язкового) відселення, 

потерпілим дітям, яким встановлено 

інвалідність, пов’язану із наслідками 

Чорнобильської катастрофи, вдовам 

(вдівцям) померлих учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

Квітень 2021 

року 

Виконавчий комітет, 

відділ соціального 

захисту населення, у 

справах дітей та 

сім’ї, фінансовий 

відділ 



9. 

Сприяння поліпшенню умов проживання 

ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які цього 

потребують 

Протягом 2021 

року 

Відділ соціального 

захисту населення, у 

справах дітей та 

сім’ї 

10. 

Організація виставок дитячих малюнків з 

проблем подолання наслідків аварії на 

ЧАЕС, екологічної безпеки населення та 

захисту довкілля «Чорнобиль не має 

терміну давності» 

Квітень 201 

року 
Бібліотеки 

11. 

Проведення конкурсу серед учнівської та 

студентської молоді громади на кращі 

віршовані твори до 35-х роковин 

Чорнобильської катастрофи 

До 20 квітня 

2021 року 
Гуманітарний відділ 

12. 

Проведення зустрічей із ліквідаторами 

аварії на ЧАЕС у закладах освіти та 

культури громади 

До 26 квітня 

2021 року 

Заклади освіти та 

культури 

13. 

Забезпечення інформаційного супроводу 

тематичних заходів, пов’язаних із 35-ми 

роковинами Чорнобильської катастрофи 

що відбудуться у громаді з 

оприлюдненням фото- та відеоматеріалів 

на офіційному вебсайті Городищенської 

сільської ради та офіційній сторінці органу 

у соціальній мережі «Facebook», а також на 

вебсайтах ЗЗСО та сторінках закладів 

освіти і культури, бібліотек у соціальних 

мережах 

Серпень 2021 

року 

Гуманітарний відділ, 

заклади освіти та 

культури, бібліотеки 

 

 




