
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
29.11.2019 № 831/2019-р

 

 
ПЛАН ЗАХОДІВ 

з підготовки та відзначення у 2019 році Дня вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

 
1. Організувати та провести в обласному центрі, містах та районних цент-

рах області урочисті збори з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації нас-
лідків аварії на Чорнобильській АЕС за участю керівництва облдержадмі-
ністрації, обласної ради, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських 
(міст обласного значення) рад, представників об’єднань громадян, релігійних 
конфесій. 

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

До 14 грудня 2019 року 

2. 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 

Грудень 2019 року 

3. З метою всебічного висвітлення мужності, самовідданості і професіо-
налізму учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, стану їх 
соціального захисту, пенсійного забезпечення надати відповідні матеріали у 
засоби масової інформації, у тому числі, організувати проведення “круглих 
столів” та тематичних передач на радіо, телебаченні тощо. 

Департаменти соціального захисту населення, 
фінансів, охорони здоров’я облдержадміні-
страції, Головне управління Пенсійного фонду 
України, Головне територіальне управління 
юстиції в області, філія публічного акціо-
нерного товариства “Національна суспільна 
телерадіокомпанія України” “Хмельницька ре-
гіональна дирекція “Поділля-центр”, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад 

До 14 грудня 2019 року 
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4. Підготувати та провести за окремим планом-сценарієм обласне уро-
чисте зібрання до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС з покладанням квітів до пам’ятників “Героям Чорнобиля-
пожежникам”, “Героям та жертвам Чорнобиля”.  

Департамент соціального захисту населення, 
управління інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю, культури, національ-
ностей, релігій та туризму облдержадмі-
ністрації, Головне управління ДСНС України 
в області, райдержадміністрації, виконавчі ко-
мітети міських (міст обласного значення) рад 

До 14 грудня 2019 року 

5. Організувати проведення поминальних молебнів у пам’ять ліквідаторів, 
які загинули чи померли внаслідок Чорнобильської катастрофи.  

Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації 

До 14 грудня 2019 року 

6. Організувати проведення пам’ятних заходів, пов’язаних з Днем вшану-
вання учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у тому 
числі виставок, екскурсій, уроків пам’яті, конкурсів, зустрічей із ліквідаторами 
наслідків Чорнобильської катастрофи у навчальних закладах області.  

Департаменти соціального захисту населення, 
освіти і науки облдержадміністрації, управ-
ління інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю, культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації, Дер-
жавний архів області, Головне управління 
ДСНС України в області, райдержадміністра-
ції, виконавчі комітети міських (міст облас-
ного значення) рад 

До 14 грудня 2019 року 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 


