ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від 16.04.2019р.

м. Рубіжне

№1136

Про проведення в м. Рубіжне заходів,
пов’язаних з 33-ю річницею
Чорнобильської катастрофи

З метою гідного вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, підготовки та проведення в м. Рубіжне заходів,
пов’язаних з 33-ю річницею Чорнобильської катастрофи, розглянувши
клопотання керівника правління ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВЕТЕРАНИ
ЧОРНОБИЛЯ М.РУБІЖНЕ" Данілова С.Т. про нагородження Грамотою
виконавчого комітету з нагоди 33-ї річниці Чорнобильської катастрофи
(додається), керуючись Положенням про Грамоту і Почесну грамоту
виконавчого комітету Рубіжанської міської ради, затвердженим рішенням
виконавчого комітету від 15.11.2011 № 634, керуючись ч. 2, п. 3 ч. 4 ст. 42, п.1
ч.3 ст. 50, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет Рубіжанської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити план міських заходів, пов’язаних з 33-ю річницею
Чорнобильської катастрофи (додаток 1).
2. Затвердити кошторис витрат на проведення заходів згідно з
Планом міських заходів, пов’язаних з 33-ю річницею Чорнобильської
катастрофи (додаток 2).
3. Фінансовому управлінню (Трушенко Н.К.) профінансувати відділ
бухгалтерського обліку, згідно бюджетних асигнувань, затверджених на
відповідний рік, по КПКВК 0210160, програма «Про забезпечення діяльності
Рубіжанської міської ради, її виконавчих органів та виконавчого комітету
Рубіжанської міської ради» на 2019-2020.
4. Відділу
бухгалтерського обліку (Науменко О.О.) оплатити

витрати згідно з кошторисом.
5. За активну життєву позицію та у зв’язку з 33-ю річницею
Чорнобильської катастрофи нагородити Грамотою виконавчого комітету
Рубіжанської міської ради:
- Жарову Надію Андріївну, вдову ліквідатора наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС;
- Єрмакову Раїсу Пилипівну, вдову ліквідатора наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС;
- Шарун Галину Іванівну, вдову ліквідатора наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС;
- Оридорогу
Надію
Костянтинівну,
вдову
ліквідатора
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
- Поплавську Ольгу Іванівну, вдову ліквідатора наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС;
- Чуйко Любов Павлівну, вдову ліквідатора наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого
справами виконавчого комітету Арцева Ю.М.

Секретар міської ради

В.І.Соловйов

Додаток 1
до РІШЕННЯ виконавчого комітету
Рубіжанської міської ради
від 16.04.2019р.
№ 1136

План
міських заходів, пов’язаних з 33-ю річницею Чорнобильської катастрофи
№
Термін
з/п виконання

Назва заходу

Місце проведення

Відповідальні

1.

до
Звернутися до керівника
26.04.2019 релігійної організацій міста
з пропозицією щодо
проведення поминальної
панахиди за жертвами
Чорнобильської АЕС

Пам'ятний знак
жертвам
Чорнобильської
АЕС

відділ культури, молоді та
спорту

2.

до
Забезпечити впорядкування
26.04.2019 та утримання у належному
стані Пам’ятного знаку
жертвам Чорнобильській
АЕС та прилеглої до нього
території

Пам'ятний знак
жертвам
Чорнобильської
АЕС

управління житловокомунального
господарства

3.

26.04.2019 Мітинг-реквієм з нагоди
Пам'ятний знак
10-00
33-ї річниці
жертвам
Чорнобильської катастрофи Чорнобильської
АЕС

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"ВЕТЕРАНИ
ЧОРНОБИЛЯ
М.РУБІЖНЕ",
міська рада ветеранів,
загальний відділ

3.1

до
Підготовка сценарію заходу
26.04.2019

Центральна бібліотечна
система

3.2

26.04.2019 Забезпечити озвучення та
доставку апаратури

Пам'ятний знак
жертвам
Чорнобильської
АЕС

відділ культури, молоді та
спорту,
МКУ «Палац культури»

3.3

26.04.2019 Забезпечити публічну
безпеку та порядок під час
проведення масових
заходів

Пам'ятний знак
жертвам
Чорнобильської
АЕС

Рубіжанський відділ
поліції Головного
управління Національної
поліції в Луганській
області

3.4

26.04.2019 Організувати належний
медичний супровід під час
проведення масових заходів

Пам'ятний знак
жертвам
Чорнобильської
АЕС

управління охорони
здоров'я, станція швидкої
медичної допомоги
м. Рубіжне

4.

26.04.2019 Покладання квітів до
Пам'ятного знаку жертвам
Чорнобильської АЕС

Пам'ятний знак
жертвам
Чорнобильської
АЕС

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"ВЕТЕРАНИ
ЧОРНОБИЛЯ
М.РУБІЖНЕ",
міська рада ветеранів,
загальний відділ

5.

26.04.2019 Реекспозиція виставки
«Чорнобиль. Дати. Імена.»

КУ «Міський
музей»

відділ культури, молоді та
спорту

6.

квітень
2019

Організація та проведення навчальні заклади
патріотично-виховних
міста
заходів: зустрічей учнівської
та студентської молоді з
учасниками ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС,
уроків пам’яті та виховних
години щодо наслідків
Чорнобильської катастрофи,
мужності і героїзму учасників
ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС та інших заходів,
присвячених цій трагічній
події

управління освіти,
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"ВЕТЕРАНИ
ЧОРНОБИЛЯ
М.РУБІЖНЕ", міська
рада ветеранів

7.

квітень
2019

Організація та проведення в бібліотеки міста
бібліотеках міста
тематичних експозицій,
виставок і оглядів
літератури, приурочених до
33-ї річниці
Чорнобильської катастрофи

відділ культури, молоді та
спорту,
управління освіти

8.

квітень
2019

Сприяти широкому
висвітленню засобами
масової інформації заходів
з нагоди 33-ї річниці
Чорнобильської катастрофи

офіційний веб-сайт загальний відділ,
Рубіжанської
КП ТРК «Рубіжне»
міської ради,
ТРК «Рубіжне»

Керуючий справами виконавчого комітету

Ю.М.Арцев

Додаток 2
до РІШЕННЯ виконавчого
комітету Рубіжанської міської ради
від 16.04. 2019 р. № 1136

КОШТОРИС
витрат на проведення заходів згідно з планом
міських заходів, пов’язаних з 33-ю річницею Чорнобильської катастрофи
№
з/п
1.

Сума
(грн.)

Найменування видатків
Квіткова продукція

3000
ВСЬОГО

Керуючий справами виконавчого комітету

3000

Ю.М.Арцев

