
 

УКРАЇНА 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА  

АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

06.04.2012р № 135 
 

Про  відзначення     26-х     роковин  

Чорнобильської     катастрофи     та  

вшанування  пам‘яті  постраждалих  

внаслідок аварії на Чорнобильській 

АЕС     у     Дніпровському    районі  

міста   Києва  
 

Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації», Указом 

Президії Верховної ради Української РСР від 29.03.1990 № 8985 -ХІ ,Дро 

оголошення дня 26 квітня ,Днем Чорнобильської трагедії" та з метою 

вшанування пам'яті постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: 
 

1. Затвердити План підготовки та проведення у Дніпровському районі 

міста Києва заходів, пов'язаних із 26-ми роковинами Чорнобильської 

катастрофи, згідно додатку 1. 

2. Затвердити кошторис витрат на проведення у Дніпровському 

районі міста Києва основних заходів, пов'язаних з 26-ми роковинами 

Чорнобильської катастрофи, згідно додатку 2. 

3. Витрати, пов'язані із організацією та проведенням зазначених 

заходів, в сумі 11 431,14 грн. провести за рахунок кошторисних призначень на 

2012 рік, передбачених Дніпровському району м. Києва на виконання заходів 

міської цільової програми 'Турбота. Назустріч киянам" на 2011 - 2015 роки . 

4. Фінансовому управлінню Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації забезпечити фінансування управління праці та 

соціального захисту населення для проведення розрахунків згідно додатку 2 

цього розпорядження. 
 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступників голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

згідно з розподілом обов'язків. 

Голова О. Шевчук 



 

Додаток 2 
до розпорядження Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

від « __ » ____________ 2012 р. 

№ _____  
 

КОШТОРИС 

витрат на проведення у Дніпровському районі міста Києва основних заходів, 

 _______ пов'язаних з 26-ми роковинами Чорнобильської катастрофи ____________  

№ 

п/п 

Назва заходу Сума 

витрат 

(грн.) 

Примітка 

Головний розпорядник коштів - Дніпровська районна в місті Києві 

державна адміністрація платник - управління праці та соціального захисту населення 

Дніпровська районна 

в місті Києві державна адміністрація 

1. Оплата     транспортних 

послуг    для    поїздки 

громадян, евакуйованих із    

зони    безумовного 

(обов'язкового) відселення       

в       м. Чорнобиль 

6431,14 Згідно рахунку-фактури № 32 від 23 

березня 2012 року Комунального 

підприємства «Київпастранс» Автобусний 

парк №2 (за рахунок кошторисних 

призначень на 2012 рік, передбачених 

Дніпровському району на виконання 

заходів міської цільової програми 

"Турбота. Назустріч киянам" на 2011 - 2015 

роки ). 

2. Квіткова продукція для 

покладання              до 

Меморіального Кургану 

героїв   Чорнобиля   на 

території   церкви   Св. 

Архангела Михаїла УПЦ 

МП та пам'ятного знака 

«Воїнам Чорнобиля» 

5000,00 Згідно рахунку-фактури № 25 від 22 

березня 2012 року СПД Тарасова Тетяна 

Дмитрівна 

(за рахунок кошторисних призначень на 

2012 рік, передбачених Дніпровському 

району на виконання заходів міської 

цільової програми "Турбота. Назустріч 

киянам" на 2011 - 2015 роки) . 

РАЗОМ: ____________________ І   11431,24 

Загальна сума витрат: 11431,24 грн. (одинадцять тисяч чотириста тридцять одна 

гривня 24 коп.). 
 

Керівник апарату А.Павленко 

Начальник управління праці 

та соціального захисту населення 

 

О. Гуцол 



 

Додаток 1 

до розпорядження Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

від „ __ " ___________ 2012 р. № ______  
 

План 

підготовки та проведення у Дніпровському районі міста Києва заходів, пов'язаних з 

26-ми роковинами Чорнобильської катастрофи 
 

№ п/п Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні за виконання заходу 

1. Організувати проведення Дня цивільної оборони в загальноосвітніх навчальних 

закладах району. 

22 квітня Управління освіти 

2. Централізованій бібліотечній системі району провести цикл літературно - 

мистецьких заходів, присвячених 26-й річниці аварії на ЧАЕС. 

з 19 по 27 квітня Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

3. Провести в загальноосвітніх закладах району Єдиний урок пам'яті «Дзвони 

Чорнобиля нагадують». 

26 квітня Управління освіти 

4. Привести в належний стан територію церкви Св. Архангела Михаїла, 

Меморіального Кургану героїв Чорнобиля та територію біля пам'ятного знака 

«Воїнам Чорнобиля». 

до 20 квітня Відділ контролю за благоустроєм, Дочірнє 

підприємство „Україна житло - сервіс", 

Комунальне    підприємство    

„Шляхово-експлуатаційне управління по 

ремонту та утриманню   автомобільних   

шляхів   та споруд на них Дніпровського 

району м. Києва", 

Комунальне підприємство по утриманню 

зелених насаджень Дніпровського району 

5. Забезпечити організацію покладання квітів до Меморіального Кургану героїв 

Чорнобиля на території церкви Св. Архангела Михаїла УПЦ МП та 

поминальний молебень (за участю керівництва держави та Київської міської 

державної адміністрації). 

26 квітня 00.55-01.35 

год. 

Відділ з питань внутрішньої політики та 

зв'язків з громадськістю, 

Управління праці та соціального захисту 

населення 

6. Забезпечити організацію покладання квітів до Меморіального Кургану героїв 

Чорнобиля на території церкви Св. Архангела Михаїла УПЦ МП та пам'ятного 

знака «Воїнам Чорнобиля» (за участю керівництва держави та Київської міської 

26 квітня 

10-00 год. 
Відділ з питань внутрішньої політики та 

зв'язків з громадськістю, 

Управління праці та соціального захисту 



державної адміністрації). населення 

7. Забезпечити участь представників трудових колективів, громадських та 

релігійних організацій у проведенні міських та районних заходів, пов'язаних з 

26-ми роковинами Чорнобильської катастрофи. 

26 квітня Відділ з питань внутрішньої політики та 

зв'язків з громадськістю, 

Управління праці та соціального захисту 

населення. 

8. Провести мітинг - реквієм пам'яті загиблих та померлих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи поблизу пам'ятного знака «Воїнам Чорнобиля» (за 

участю керівництва держави). 

26 квітня Відділ з питань внутрішньої політики та зв'язків 

з громадськістю, Церковнослужителі церкви Св. 

Архангела Михаїла УПЦ МП (за згодою) 

9. Провести панахиду за жертвами Чорнобильської катастрофи. 26 квітня Церковнослужителі церкви Св. Архангела 

Михаїла УПЦ МП (за згодою) 

10. Забезпечити чергування працівників міліції біля Меморіального Кургану героїв 

Чорнобиля на території церкви Св. Архангела Михаїла УПЦ МП та пам'ятного 

знака «Воїнам Чорнобиля» в день проведення заходів. 

25-26 квітня Дніпровське        районне        управління 

Головного управління МВС України   в місті 

Києві 

11. Забезпечити чергування медичних працівників під час проведення заходів біля 

Меморіального Кургану героїв Чорнобиля на території церкви Св. Архангела 

Михаїла УПЦ МП та пам'ятного знака «Воїнам Чорнобиля». 

25-26 квітня Управління охорони здоров'я 

12. Забезпечити проведення в школах району круглих столів, семінарів, 

конференцій з запрошенням учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській станції:«Чорнобиль - наш біль», «Трагедія Чорнобиля у долях 

людей». 

Протягом 

року 

Управління освіти 

13 Провести в загальноосвітніх закладах виховні години, години спілкування на 

теми: обговорення ст.16 Конституції України «Про подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи», «Вплив наслідків аварії на ЧАЕС на екосистему 

України», «Статус дитини, що має посвідчення потерпілої від Чорнобильської 

катастрофи», «Озираючись 

Квітень Управління освіти 



 

Керівник апарату А.Павленко 

14 Забезпечити роботу секцій МАН «Дослідник» та секцій наукових товариств 

учнів щодо написання науково-дослідницьких робіт на тематику 

Чорнобильської катастрофи. 

Вересень - грудень Управління освіти 

15 Організувати для учнів шкіл району перегляд документальних фільмів про 

Чорнобильську трагедію у кінотеатрах «Алмаз», «Старт». 

Протягом року Управління освіти 

16. Забезпечити організацію тематичних виставок, дитячих малюнків, плакатів, 

стіннівок, фотовиставки «Екосистеми нашого міста», «Карта чистих зон» тощо. 

Березень 

-квітень 

Управління освіти 

17. Організувати для учнів шкіл проведення екскурсій до Національного музею 

«Чорнобиль» МВС України. 

Постійно Управління освіти 

18. Забезпечити організацію в шкільних бібліотеках тематичних книжкових 

виставок. 

Березень 

-квітень 

Управління освіти 

19. Забезпечити проведення диспансеризації учасників ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЕС та інвалідів Чорнобиля. За результатами диспансеризації здійснити 

своєчасний та якісний відбір постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС для 

оздоровлення та санаторно - курортного лікування. 

Постійно Управління охорони здоров'я 

20. Провести засідання Круглого столу з питань виконання вимог чинного 

законодавства щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 

аварії на ЧАЕС, за участю керівників громадських чорнобильських організацій, 

представників райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту 

населення та управління Пенсійного фонду України у Дніпровському районі м. 

Києва. 

17 квітня Відділ з питань внутрішньої політики та 

зв'язків з громадськістю, 

Управління праці та соціального захисту 

населення, 

Управління охорони здоров'я 

21. Забезпечити проїзд    постраждалих     внаслідок    Чорнобильської 

катастрофи - мешканців Дніпровського району м. Києва до м. Чорнобиль для 

участі в проведенні поминальних днів з відвіданням могил померлих родичів. 

09 травня Управління праці та соціального захисту 

населення 

назад, побачимо майбутнє». 


