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державної адміністрації  
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ПЛАН ЗАХОДІВ 

з підготовки та проведення в області 32 роковин  
Чорнобильської катастрофи 

1. Провести зустріч з представниками чорнобильських громадських ор-
ганізацій, учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС за участю галузевих 
управлінь (за окремими планами). 

Департаменти соціального захисту населення, 
фінансів, охорони здоров’я, управління інфор-
маційної діяльності та комунікацій з громад-
ськістю облдержадміністрації, Головне управ-
ління Пенсійного фонду України, Головне тери-
торіальне управління юстиції в області, філія 
публічного акціонерного товариства “Націо-
нальна суспільна телерадіокомпанія України 
“Хмельницька регіональна дирекція “Поділля-
центр”, райдержадміністрації, виконавчі коміте-
ти міських (міст обласного значення) рад  

Квітень 2018 року 

2. Підготувати та провести радіо-, телепрограми під рубрикою “Дзвони 
Чорнобиля – 32 рік після трагедії”. 

Філія публічного акціонерного товариства “На-
ціональна суспільна телерадіокомпанія України 
“Хмельницька регіональна дирекція “Поділля-
центр”, Департамент соціального захисту насе-
лення, управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, культури, націо-
нальностей, релігій та туризму облдержадмі-
ністрації, Головне управління ДСНС України в 
області 

Квітень 2018 року 

3. Організувати проведення благоустрою біля пам’ятників героям, жерт-
вам Чорнобиля, могил загиблих і померлих учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

Квітень 2018 року 
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4. Забезпечити проведення “круглих столів” з питань подолання нас-
лідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Департаменти соціального захисту населення, 
фінансів, охорони здоров’я, управління інфор-
маційної діяльності та комунікацій з громад-
ськістю облдержадміністрації, Головне управ-
ління Пенсійного фонду України, Головне тери-
торіальне управління юстиції в області  

Квітень 2018 року 

5. Організувати проведення конкурсу малюнків дітей навчальних закла-
дів, за результатами якого організувати виставку кращих малюнків. 

Департаменти соціального захисту населення, 
освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських (міст обласного значення) рад  

Квітень 2018 року 

6. Організувати проведення тематичних зустрічей, уроків за участю гро-
мадян, які переселилися з радіоактивно забруднених територій, з учасниками 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

Департаменти соціального захисту населення, 
освіти і науки облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад 

Квітень 2018 року 

7. Підготувати та провести прес-конференції для представників засобів 
масової інформації, пов’язані з 32 роковинами Чорнобильської катастрофи. 

Департамент соціального захисту населення, 
управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

Квітень 2018 року 

8. Організувати покладання квітів до пам’ятників “Героям Чорнобиля – 
пожежникам”, “Героям Чорнобиля” та поминальний молебень по тих, хто 
загинув чи помер унаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Департамент соціального захисту населення обл-
держадміністрації, Головне управління ДСНС Ук-
раїни в області, райдержадміністрації, виконав-
чі комітети міських (міст обласного значення) 
рад 

Квітень 2018 року 

9. Організувати та провести в обласному центрі, містах обласного зна-
чення, районних центрах мітинги-реквієми, пов’язані із 32 роковинами Чор-
нобильської катастрофи за участю керівництва облдержадміністрації, обласної 
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ради, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного 
значення) рад, представників об’єднань громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, релігійних організацій та інших. 

Департамент соціального захисту населення, 
управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю облдержадміністрації, 
Головне управління ДСНС України в області, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

Квітень 2018 року 

10. Сприяти у посиленні соціального захисту інвалідів, учасників лікві-
дації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС щодо надання спеціалізованої 
медичної допомоги, оздоровлення постраждалих, насамперед дітей, медичного 
обслуговування та забезпечення необхідними медикаментами, своєчасної ви-
плати передбачених законодавством виплат і компенсацій. 

Департаменти соціального захисту населення, 
охорони здоров’я облдержадміністрації 

Постійно 

11. Підготувати матеріали про Чорнобильську катастрофу, людей, які 
брали участь у ліквідації її наслідків, для публікації у місцевих засобах масової 
інформації. 

Департамент соціального захисту населення, 
управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю облдержадміністрації, 
Головне управління ДСНС України в області, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад, філія 
публічного акціонерного товариства “Націо-
нальна суспільна телерадіокомпанія України 
“Хмельницька регіональна дирекція “Поділля-
центр” 

Квітень 2018 року 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 


