від 01 квітня 2016 року

№ 89-р/15-гр

Про районний план заходів у зв’язку
з 30-ми роковинами Чорнобильської
катастрофи
На виконання Указу Президента України від 14 грудня 2015 року № 702
«Про заходи у зв’язку з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи»,
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 березня
2016 року № 117-р/70-гр «Про обласний план заходів у зв’язку з 30-ми
роковинами Чорнобильської катастрофи», з метою гідного вшанування подвигу
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, належного
забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи, а також посилення уваги суспільства до проблем подолання
наслідків цієї техногенної катастрофи:
1. Затвердити районний план заходів, пов’язаних з 30-ми роковинами
Чорнобильської катастрофи та Роком вшанування учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС і пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи
(додається).
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним
органам міністерств і відомств України в районі, сільським, селищним головам
про результати проведеної роботи щодо виконання заходів, пов’язаних з 30-ми
роковинами Чорнобильської катастрофи, інформувати управління соціального
захисту населення райдержадміністрації до 27 квітня та 15 грудня 2016 року.
3. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
інформацію про виконання даного розпорядження надати департаменту
соціального захисту населення облдержадміністрації до 05 травня та 21 грудня
2016 року.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П. та
заступника голови районної ради Рокочука Д.С.
Голова районної
державної адміністрації
О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

Голова
районної ради
Б.КУЧМІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації та голови
Голованівської районної ради
01 квітня 2016 № 89-р/15-гр
РАЙОННИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
у зв’язку з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи
та Роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС і пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи
1. Забезпечити щорічне обов’язкове обстеження та надання медичної
допомоги у медичних закладах району громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
Центральна районна лікарня, комунальний заклад
«Голованівський центр первинної медико-санітарної
допомоги»
Протягом 2016 року

2. Забезпечити необхідний обсяг диспансерного спостереження,
проведення заходів профілактики, оздоровлення осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, з використанням ефективних методів
своєчасної діагностики онкозахворювань, профілактики хвороб системи
кровообігу, шлунково-кишкового тракту та ендокринної системи.
Центральна районна лікарня, комунальний заклад
«Голованівський центр первинної медико-санітарної
допомоги»
Протягом 2016 року

3. Відвідати та провести зустрічі з сім’ями загиблих, померлих, тяжко
хворих громадян, з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи та працівниками – ветеранами, з числа ліквідаторів наслідків
Чорнобильської катастрофи, з метою вивчення їх соціальних потреб, надання
моральної підтримки та вжиття заходів щодо їх розв’язання.
Управління соціального захисту населення, відділ освіти,
відділ культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації, відділ організаційної роботи та
комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації, сільські та селищні ради
Квітень 2016 року
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4. Надати матеріальну допомогу дітям-інвалідам, дітям-сиротам та
напівсиротам, потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
Квітень 2016 року

5. Відзначити нагородами учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та підготувати і подати в установленому порядку
пропозиції щодо нагородження учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС.
Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації,
управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
Березень, квітень 2016 року

6. Вишукати можливість надання громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи соціальної підтримки та матеріальної допомоги.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
До 26 квітня 2016 року

7. Своєчасно та в повному обсязі забезпечити санаторно-курортним
лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
віднесених до категорії 1 захворювання яких пов’язані з наслідками
Чорнобильської катастрофи за рахунок коштів державного бюджету.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
Протягом 2016 року

8. Організувати у загальноосвітніх і навчальних закладах району
проведення лекцій, бесід, зустрічей, присвячених пам’яті жертв Чорнобиля, із
запрошенням учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури, туризму
та культурної спадщини райдержадміністрації
Квітень 2016 року
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9. Провести круглий стіл на тему: «30 років аварії на Чорнобильській
АЕС».
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, центральна районна лікарня,
Ульяновске об’єднане управління Пенсійного фонду
України Кіровоградської області, комунальний заклад
«Голованівський центр первинної медико-санітарної
допомоги», відділ культури, туризму та культурної
спадщини, відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, відділ організаційної роботи та
комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації, районний військовий комісаріат
Квітень 2016 року

10. Забезпечити екскурсійне обслуговування громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, учнів та всіх бажаючих у музейних
закладах району.
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації
22-27 квітня 2016 року

11. Оформити у бібліотечних, музейних закладах району та навчальних
закладах тематичні виставки присвячені 30-им роковинам Чорнобильської
трагедії.
Відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури, туризму
та культурної спадщини райдержадміністрації
Квітень 2016 року

12. Забезпечити безкоштовне екскурсійне обслуговування громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в закладах культури і
мистецтв області.
Відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури, туризму
та культурної спадщини райдержадміністрації
Квітень 2016 року

13. Висвітлити у друкованих та електронних засобах масової інформації,
інформаційних Інтернет-сайтах заходи, присвячені 30-им роковинам
Чорнобильської трагедії.
Відділ організаційної роботи та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації, районне
комунальне підприємство Редакційно-видавниче
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об’єднання «Вісник Голованівщини», газета «Чисте
джерело»
Протягом 2016 року

14. Здійснити заходи з благоустрою територій, що прилягають до
пам’ятників, пам’ятних знаків загиблим і померлим громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Управління економічного розвитку, торгівлі,
промисловості, інфраструктури та надання
адміністративних послуг райдержадміністрації,
сільські,селищні ради
Протягом 2016 року

15. Обмежити проведення розважальних заходів в день трагедії
Чорнобильської катастрофи.
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації, районна рада, сільські, селищні
ради
26 квітня 2016 року

16. Провести поминальні літургії за жертвами Чорнобильської трагедії у
церковних приходах району.
Відділ організаційної роботи та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації
До 26 квітня 2016 року
_________________________

