ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від 12.02.2021 р. № 20-Р
Про створення організаційного комітету
з підготовки та проведення у Вінницькій
міській територіальній громаді заходів,
пов’язаних з 35-ми роковинами
Чорнобильської трагедії
З метою гідного відзначення мужності, самовідданості та високого
професіоналізму учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС для
увічнення пам’яті жертв техногенної катастрофи та у зв’язку з 35-ми роковинами
аварії на Чорнобильській АЕС, керуючись частиною 8 статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Створити організаційний комітет з підготовки та проведення у Вінницькій міській
територіальній громаді заходів, пов’язаних з 35-ми роковинами аварії на
Чорнобильській АЕС та затвердити його склад згідно з додатком 1.
2. Організаційному комітету затвердити план основних заходів, пов’язаних з 35-ми
роковинами аварії на Чорнобильській АЕС згідно з додатком 2.
3. Департаменту фінансів Вінницької міської ради фінансування видатків,
пов’язаних із проведенням заходів з нагоди 35-х роковин Чорнобильської
катастрофи, здійснити за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Вінницької
міської територіальної громади на 2021 рік.
4. Департаменту соціальної політики міської ради, як основному виконавцю, та
іншим виконавчим органам міської ради забезпечити організацію та виконання
основних заходів, пов’язаних з 35–ми роковинами аварії на Чорнобильській АЕС,
затверджених згідно з додатком 2 даного розпорядження.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського
голови Г. Якубович.
Міський голова

Сергій Моргунов

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 12.02.2021 р. № 20-Р
СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та проведення
у Вінницькій міській територіальній громаді заходів, пов’язаних з 35 - ми
роковинами аварії на Чорнобильській АЕС
Якубович Галина Анатоліївна

Заступник
міського
голови,
голова
оргкомітету
Директор департаменту соціальної політики
міської ради, заступник голови оргкомітету

Войткова Валентина Романівна
Члени організаційного комітету:
Бузниковатий Сергій Валерійович

Начальник відділу транспорту та зв’язку
департаменту енергетики, транспорту та
зв’язку міської ради

Божок Ірина Василівна

Заступник директора департаменту освіти
міської ради

Глінчевський Олександр
Антонович

Голова
Відокремленого
підрозділу
Всеукраїнської громадської організації
інвалідів «Союз чорнобиль України» Вінницька міська організація (за згодою)
Начальник відділу, департамент правової
політики та якості, відділ правового,
соціального забезпечення та експертиз

Дзигун Ольга Леонідівна

Дзюбенко Михайло Васильович

1. Голова Громадської організації «Ветерани
Чорнобиля» місто Вінниця(за згодою)

Дубовий Леонід Павлович

2. Голова
Відокремленого
підрозділу
«Вінницький
міський
осередок»
Всеукраїнської громадської організації
«Всеукраїнське
об’єднання
ветеранів
Чорнобиля», член Координаційної Ради
громадських організацій постраждалих
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
м.Вінниці та Вінницької області(за згодою)

Ковальчук Ганна Петрівна

3. Заступник
директора
культури міської ради

департаменту

Кушнірчук Сергій Анатолійович 4. Директор департаменту земельних ресурсів
Луценко Наталія Дмитрівна

Директор департаменту фінансів міської ради

Малачевська Ірина Валентинівна

Заступник директора
департаменту начальник відділу організаційної роботи
департаменту соціальної політики міської
ради
Голова
Вінницької
міськрайонної
організації «Асоціація жертв Чорнобиля»
(за згодою)

Мельник Володимир Петрович

Новосад Катерина Василівна
Опушко Валентина Василівна

Откидач Ігор Леонідович

Начальник
відділу
у
справах
ЗМІ
департаменту у справах ЗМІ та зв'язків з
громадськістю міської ради
Голова правління Громадської організації
«Центр для дітей та молоді з інвалідністю, яка
пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС
«Полинове дитинство» (за згодою)
В.о. директора департаменту капітального
будівництва міської ради

Сапожніков Віктор Федорович

5. Голова
Відокремленого
підрозділу
Вінницького
обласного
об’єднання
«Інваліди Чорнобиля» у місті Вінниці (за
згодою)

Совінський Євген Васильович

6. Перший заступник директора департаменту
архітектури та містобудування, головний
архітектор міста

Степанюк Іван Іванович

7. Громадська
організація
Товариство
садівників та городників "Здоров'я"
8. (за згодою)

Стефанкова Світлана Василівна

9. Заступник директора департаменту охорони
здоров'я міської ради

Столяревський Олександр
Євгенійович

Заступник начальника відділу ремонту
об’єктів
благоустрою
департаменту
комунального господарства та благоустрою
міської ради

Трачук Анатолій Архипович

Голова Вінницької міської громадської
організації
«Ветеранів-ліквідаторів
на
ЧАЕС та членів їх сімей міста Вінниці»,
член Координаційної Ради громадських
організацій
постраждалих
внаслідок
Чорнобильської катастрофи м.Вінниці та
Вінницької області(за згодою)

Фурман Роман Сергійович

Директор
департаменту
господарства міської ради

Шульга Людмила Миколаївна

Заступник начальника відділу – завідувач
сектору № 2 відділу організаційної роботи
департаменту соціальної політики міської
ради
Начальник
відділу
організаційного
забезпечення та діловодства апарату
міської ради та її виконкому

Янкова Людмила Іванівна

В.о. керуючого справами виконкому

житлового

С. Чорнолуцький

Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 12.02.2021 р. № 20-Р

ПЛАН
основних заходів, пов’язаних з 35 -ми роковинами аварії
на Чорнобильській АЕС

№
п/ п

1

2

3

4

Заходи

Дата виконання

Організація та проведення
26 квітня 2021
мітингу–реквієму пам’яті
року
загиблих та померлих внаслідок
Чорнобильської катастрофи
біля пам’ятника “Жертвам
Чорнобиля”
Рекомендувати керівникам
релігійних організацій провести
панахиди за загиблими і
померлими внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС та інших
радіаційних аварій та катастроф
Нагородження Грамотами та
Подяками Вінницької міської
ради та її виконавчого комітету
і грошовими преміями
громадян, які постраждали
внаслідок аварії ЧАЕС за
поданням громадських
організацій ВМТГ

26 квітня 2021
року

Надання одноразової
матеріальної допомоги:
- вдовам (вдівцям) померлих
громадян, смерть яких
пов’язана з

Квітень 2021 року

26 квітня 2021
року

Відповідальні за
виконання та
учасники заходу
Департамент
культури міської
ради, департамент
соціальної політики
міської ради,
громадські
чорнобильські
організації міста
Відділ
організаційного
забезпечення та
діловодства апарату
міської ради та її
виконкому
Департамент
соціальної політики
міської ради, Відділ
організаційного
забезпечення та
діловодства апарату
міської ради та її
виконкому
Департамент
соціальної політики
міської ради

Чорнобильською
катастрофою

5

Надання соціальної підтримки у Квітень 2021 року
вигляді матеріальної грошової
допомоги:
- дітям з інвалідністю, які
стали особами з
інвалідністю внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

Департамент
соціальної політики
міської ради

Надати одноразову матеріальну До 26.04.2021 року Департамент
допомогу до 35-ї річниці аварії
соціальної політики
на
Чорнобильській
АЕС
міської ради
громадянам, які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи, а саме:
6

- учасникам ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС
віднесеним до категорії 1, 2,3;
потерпілим
від
Чорнобильської
катастрофи
віднесеним до категорії 1, 2, 3
Проведення
опорядження елементів
пам’ятника “Жертвам
Чорнобилю”
(відновлення тумби цоколя)

7

8

До 26.04.2021 року Департамент
архітектури та
містобудування
міської ради
Департамент
капітального
будівництва міської
ради

Департамент
комунального
господарства та
благоустрою міської
ради
Проведення робіт по
До 26.04.2021 року Департамент
впорядкуванню території та
комунального
елементів пам’ятника “Жертвам
господарства та
Чорнобилю”
благоустрою міської
ради

9

10

Забезпечити охоплення
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи, щорічним
комплексним медичним
оглядом
Проведення в навчальних
закладах Вінницької міської
територіальної громади уроку
мужності присвяченого 35-м
роковинам аварії на
Чорнобильській АЕС за участю
ліквідаторів аварії на
Чорнобильській АЕС
Організація XХІІ-ої міської
виставки-конкурсу дитячого
малюнку “Світ навколо нас”

Квітень – грудень
2021 року

Департамент охорони
здоров’я міської ради

Квітень – грудень
2021 року (за
окремим планом)

Департамент освіти
міської ради,
активісти
чорнобильських
громадських
організацій міста

Квітень 2021 року

Висвітлення здійснення заходів
до 35-х роковин аварії на
Чорнобильській АЕС в засобах
масової інформації

Квітень – грудень
2021 року

Департамент
культури міської
ради, департамент
соціальної політики
міської ради,
представники
чорнобильських
громадських
організацій міста
Департамент у
справах ЗМІ та
зв'язків з
громадськістю
міської ради

11

12

В.о. керуючого справами виконкому

С. Чорнолуцький

Департамент соціальної політики міської ради
Шульга Людмила Миколаївна
Заступник начальника відділу

