
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   
 

від __10.04.2020__ №__205рг_ 
                                    м.Покровськ 

 
 

 

Про  відзначення 34  річної 

роковини Чорнобильської  

катастрофи в м.Покровськ 

 

  
 
 

З метою забезпечення та посилення соціального захисту громадян пільгових 

категорій, підтримки відповідних громадських організацій міста на підставі рішення міської 

ради від 20.12.2019 № 7/72-1 «Про міський бюджет на 2020 рік», соціально-економічної 

програми розвитку міста на 2020 рік, від 03.04.2020 № 122 «Про внесення змін до додатку 

рішення виконкому від 20.02.2020 № 40 «Про затвердження заходів щодо соціального 

захисту громадян в місті Покровську на 2020 рік» та керуючись статтями 42, 59, 73 Закону 

України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування» в Україні»,- 

 

1. Затвердити заходи з з відзначення 34 річної роковини Чорнобильської катастрофи в 

м.Покровськ (додаються). 

2. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини (Тумасова) придбати 

квіти для покладання біля пам’ятного знаку загиблим та померлим ліквідаторам аварії на 

ЧАЕС. 

3. Фінансовому управлінню міської ради (Порецька) здійснити фінансування заходів в 

межах виділених асигнувань. 

4. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на управління 

соціального захисту населення міської ради (Бонзюх), контроль – на заступника міського 

голови О. Олехнович. 

 

 

В.п. міського голови        І. Сущенко 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міського голови  

від __10.04.2020__ №__205рг_ 

 

 

 

План  

з відзначення 34 річної роковини Чорнобильської катастрофи в м.Покровськ  

 

 

Вручення холодильника 

 

Керуючий справами  

виконкому  ради        А. Жук  

 

Заходи підготовлено управлінням соціального захисту населення міської ради 

 

Начальник управління        І. Бонзюх 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п 
Дата 

проведення 
Назва заходу 

Відповідальний за 

проведення 

1. 24.04.2020 

Покладання квітів біля пам’ятного знаку 

загиблим та померлим ліквідаторам аварії на 

ЧАЕС. 

 

Покровська міська рада, 

управління соціального 

захисту населення 

міської ради 

2. 24.04.2020 

Надання матеріальної допомоги 

ліквідаторам аварії на ЧАЄС та сім’ям 

загиблих. 

 

Покровська міська рада, 

управління соціального 

захисту населення 

міської ради 

3. 24.04.2020 

Вручення подарункових наборів 

ліквідаторам наслідків аварарії на 

Чорнобильській 1 категорії та ліквідаторам 

2-ої категорії, які знаходяться в складних 

життєвих обставинах. 
 

Покровська міська рада, 

управління соціального 

захисту населення 

міської ради 

4. 24.04.2020 

Вручення подарункових наборів вдовам та 

хворим (лежачим) ліквідаторам аварії на 

ЧАЕС. 

Покровська міська рада, 

управління соціального 

захисту населення 

міської ради 

 24.04.2020 
Висвітлення заходів в засобах масової 

інформації 

Покровська міська рада, 

управління соціального 

захисту населення 

міської ради 


