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УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ
	
 “
21
”
       04
2015 р.

№
115


Про  заходи, пов’язані
з 29-ми роковинами 
Чорнобильської катастрофи.

 
Відповідно до статей 6, 13, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Закону України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи”  з метою вшанування учасників ліквідації її наслідків та потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи:
	Утворити  та затвердити  організаційний комітет з підготовки і проведення заходів, пов’язаних із  29-ми роковинами  Чорнобильської катастрофи у складі згідно з додатком (додається).
	Затвердити заходи  по підготовці та відзначенню  29-ї річниці  Чорнобильської катастрофи, додаються.
	Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації О. Беседу.




Голова райдержадміністрації                                  С. Пустовий
                                                                                       
                       С. Мартинюк	
                       Н. Никитюк
                       А. Ланецький
                                 О. Атаманенко
                                 О. Беседа










ДОДАТОК
								       до розпорядження голови    райдержадміністрації
						             від 21 квітня 2015 р. №115 
                                                              С К Л А Д
організаційного комітету   по підготовці та проведення в районі заходів пов’язаних із 29-річницею Чорнобильської катастрофи
Пустовий Сергій 	-     голова райдержадміністрації, голова оргкомітету
Михайлович                   
Шепітко Сергій 	-    голова районної ради, спів голова оргкомітету
Васильович                     
Беседа Ольга Віталіївна
-    заступник голови райдержадміністрації
Атаманенко Олег 
Петрович
-    начальник організаційного відділу апарату                                                      райдержадміністрації 

Шумило Аліна Петрівна
-  начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації

Дяков Петро Сергійович 
-    редактор районної газети "Чечельницький  вісник" 
     ( за згодою)

Ланецький Анатолій Іванович
-    начальник загального відділу апарату райдержадміністрації

Мартинюк Станіслав Миколайович
-    начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Могила Сергій 
Миколайович
-     головний лікар комунальної  установи
   “ Чечельницька центральної районної лікарні” (за згодою)

Басалига Роман Іванович
-     начальник Чечельницького районного відділу управління міністерства внутрішніх справ України у Вінницькій області (за згодою)

П’яніщук Олеся Володимирівна
-     завідувач сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації  апарату райдержадміністрації

Дем’янчук Галина Василівна
-     головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації


Савинецький Валерій Андрійович

-     селищний голова (за згодою)
  
Сабашок Василь Івананович
-  голова громадської організації «Союз Чорнобиль Україна» (за згодою)
Бурдей ний Володимир Іванович

-  громадська організація «Союз Чорнобиль України»
Заступник голови районної державної адміністрації	   О. Беседа

                                                                               Затверджено розпорядження 
	    голови райдержадміністрації
                                                                       від 21.04.2013 р. №  115

З А Х О Д И
по підготовці та відзначенню 
29 -ї  роковини  Чорнобильської трагедії 

№
п/п
Зміст заходу
Виконавець
Термін
виконання
1
Проведення медичного огляду ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на базі поліклінічного відділення КУ «Чечельницька ЛПЛ»

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
КУ «Чечельницька ЛПЛ»

    Протягом 
2015 р.
    2.
Зустрічі із ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС

Оргкомітет

Квітень
2015 р.
3.
Проведення культурно-мистецьких заходів, присвячених 29-тій  річниці  Чорнобильської катастрофи, у тому числі, виставок, уроків пам’яті
 
Відділ освіти,  Відділ культури та туризму райдержадміністрації

Квітень
2015 р.
4.
Висвітлення підготовки та відзначення заходів до 29 річниці Чорнобильської катастрофи засобами масової інформації

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків засобами масової інформації апарату
райдержадміністрації




Квітень 
2015 р.
5.
Проведення мітингу-реквієму біля пам’ятника «Учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС – жителі Чечельниччини»

Оргкомітет
Відділ культури
та туризму 
райдержадміністрації

24 квітня
2015 року












ДОВІДКА
про погодження проекту розпорядження
«Про  заходи, пов’язані
з 29 -ми роковинами Чорнобильської катастрофи.»

Відповідно до статей 6, 13, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» , та Закону України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи”  з метою вшанування учасників ліквідації її наслідків та потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Погоджено
Без зауважень:


 Заступник голови 
 райдержадміністрації   			   		                 О. Беседа
 
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації                                                А. Ланецький

Із зауваженнями , пропозиціями)
які враховано                                        --------------------------      -------------------------                                                                      
                                                                 (  посада)                 (ініціали та прізвище)
     
Із зауваженнями(пропозиціями)
які враховано частково                       ---------------------------   ---------------------------                                                        
                                                                 (посада)                   (ініціали та прізвище)
Із зауваженнями (пропозиціями)		
які не враховано                                  --------------------------       -------------------------                                        
                                               
                                                                (посада)                     (ініціали та прізвище) 

 



Начальник управління праці та 
соціального захисту населення
райдержадміністрації                                                               С. Мартинюк






Пояснювальна записка

про погодження проекту розпорядження
«Про  заходи, пов’язані
з 29 -ми роковинами Чорнобильської катастрофи.»

1.    Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження.
Прийняття розпорядження спричинене необхідністю вшанування учасників ліквідації її наслідків та потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
2.    Мета і шляхи її досягнення. 
Взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції до Єдиної інформаційної бази даних.
3.   Правові аспекти.
Проект розпорядження прийнятий відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та на виконання доручення  голови обдержадміністрації від 14.01.2015р. №01.01-11/114
4.   Фінансово-економічне  обґрунтування
Не потребує виділення додаткових коштів. 
5. Громадське обговорення.
Проект розпорядження не потребує громадського обговорення.
	 Прогноз результатів.
Розв'язання соціально-побутових проблем внутрішньо переміщених осіб.






Начальник управління праці
та  соціального захисту населення
райдержадміністрації					          С.М.Мартинюк

















Пояснювальна записка

до розпорядження  «Про створення районної комісії   щодо здійснення перевірки фактичного  проживання внутрішнь опереміщених осіб»

1.    Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження.
Прийняття розпорядження спричинене необхідністю здійснення перевірки внутрішньо переміщених осіб за фактичним місцем їх проживання.
2.    Мета і шляхи її досягнення. 
Взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції до Єдиної інформаційної бази даних.
3.   Правові аспекти.
Проект розпорядження прийнятий відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та на виконання доручення  голови обдержадміністрації від 14.01.2015р. №01.01-11/114
4.   Фінансово-економічне  обґрунтування
Не потребує виділення додаткових коштів. 
5. Громадське обговорення.
Проект розпорядження не потребує громадського обговорення.
	 Прогноз результатів.
Розв'язання соціально-побутових проблем внутрішньо переміщених осіб.


Начальник управління праці
та  соціального захисту населення
райдержадміністрації					          С.М.Мартинюк

«___»___________2015 р.



