
 
У К Р А Ї Н А 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 

23.03.2006                                          
 № 108 

 
 
Про підготовку та проведення заходів,  
пов’язаних із 20-ю річницею  
Чорнобильської катастрофи 
 
 

Керуючись Указом Президента України від 09.12.2005 № 1726/2005 “Про 
заходи, пов’язані з 20-ю річницею Чорнобильської катастрофи”, Постановами 
Верховної Ради України від 03.02.2005 № 2411-ІV “Про невідкладні заходи щодо 
підготовки  до  20-х  роковин  Чорнобильської  катастрофи”  та   від   20.12.2005  
№ 3239-ІV “Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо п’ятої річниці 
закриття Чорнобильської АЕС”, враховуючи суспільно-політичну значимість 
посилення захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, комплексного розв’язання пов’язаних із нею проблем, у тому числі 
медичного і соціального характеру, відзначення у квітні 2006 року 20-ї річниці 
Чорнобильської трагедії: 

 
1. Створити організаційний комітет із підготовки та проведення заходів, 

пов’язаних із 20-ю річницею Чорнобильської катастрофи (далі – організаційний 
комітет).  

 
2. Затвердити склад організаційного комітету (додається). 
 
3. Організаційному комітету, структурним підрозділам обласної державної 

адміністрації розробити та надати на затвердження обласної ради в установленому 
порядку обласну програму соціального захисту громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2006 рік, якою передбачити: 

3.1. виконання у межах повноважень завдань щодо посилення захисту 
громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, розв’язання 
наявних проблем соціального, медичного та побутового характеру; 

3.2. надання адресної підтримки і допомоги інвалідам, ліквідаторам аварії на 
Чорнобильській АЕС, евакуйованим із зон радіоактивного забруднення, громадським 
організаціям та об’єднанням; 
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3.3. здійснення перерахунку та забезпечення виплати підвищених 

розмірів пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи 
захворювання, пов’язаних із аварією на Чорнобильській АЕС; 

3.4. сприяння проведенню пам’ятних заходів, пов’язаних із 20-ю річницею 
Чорнобильської катастрофи, благодійних концертів, виставок, експозицій, уроків 
пам’яті тощо; 

3.5. висвітлення підготовки та проведення заходів, пов’язаних із 20-ю 
річницею Чорнобильської трагедії, засобами масової інформації.   

 
4. Головам райдержадміністрацій розробити та затвердити плани заходів, 

пов’язаних із 20-ю річницею Чорнобильської катастрофи, якими передбачити: 
4.1. проведення аналізу ситуації, що склалася на місцях з питань реалізації 

державної політики щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, 
соціального захисту постраждалих громадян; 

4.2. проведення обстеження умов проживання, соціального стану сімей 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з метою 
виявлення наявних проблем і вжиття заходів щодо їх вирішення; 
 4.3. організацію зустрічей з інвалідами, ліквідаторами наслідків аварії, 
вдовами загиблих, активом громадських організацій; 

4.4. надання адресної матеріальної допомоги особам, що стали інвалідами 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям загиблих і померлих, дітям інвалідам 
і сиротам;   

4.5. телефонізацію житла, встановлення лічильників газу, гарячої та питної 
води на пільгових умовах учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС 1 категорії (інвалідів 1 та 2 групи); 

4.6. проведення благоустрою територій біля пам’ятних знаків і пам’ятників  
загиблим і померлим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

4.7. надання всебічної допомоги діяльності територіальних громадських 
організацій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
в створенні умов їх роботи, наданні приміщень, телефонізації, поширенні 
досвіду роботи. 

 
5. Організаційному комітету, головам райдержадміністрацій, керівникам 

структурних підрозділів облдержадміністрації забезпечити виконання обласної 
програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, на 2006 рік . 

 
6. Рекомендувати міським головам міст обласного значення, керівникам 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, 
установ та організацій в межах повноважень здійснити заходи, передбачені в 
пунктах 3, 4, 5 цього розпорядження. 

 
7. Координацію роботи по виконанню розпорядження покласти на головне 

управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації та 
 

організаційний комітет. 
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8. Відповідальним виконавцям заходів інформувати обласну державну 

адміністрацію про їх підготовку та виконання до 05.04.2006, 05.05.2006 та 
05.12.2006. 

  
9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

обласної державної адміністрації Фролова М.О. 
 
 
 

Перший заступник голови обласної 
державної адміністрації                                                                        О.Ч.Сін 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


