
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

24 березня 2021 року № 55 
 

Про затвердження Плану заходів,  

пов’язаних з 35-ми роковинами  

Чорнобильської катастрофи, 

у Лубенській територіальній громаді 
 

  На виконання Указу Президента України від 9 грудня 2020 року 

№556/2020 « Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки 

та підготовку заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 р. №170-р 

«Про затвердження плану заходів, пов’язаних з 35-ми роковинами 

Чорнобильської катастрофи», Плану заходів з підготовки та відзначення в 

області 35-х роковин Чорнобильської катастрофи, з метою гідного проведення 

у 2021 році заходів, пов’язаних з 35-ми роковинами Чорнобильської 

катастрофи, забезпечення соціального захисту осіб, постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, керуючись ст. 34,40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
 

виконавчий комітет Лубенської міської ради 

в и р і ш и в : 
 

 1. Затвердити План заходів, пов’язаних з 35-ми роковинами Чорнобильської 

катастрофи, у Лубенській територіальній громаді (додається). 

 2. Фінансування заходів, пов’язаних з 35-ми роковинами Чорнобильської 

катастрофи, у Лубенській територіальній громаді здійснити за рахунок коштів, 

передбачених на фінансування Програми з відзначення державних, 

професійних свят, ювілейних дат, заохочення колективів, окремих громадян та 

проведення заходів у Лубенській територіальній громаді на 2021 рік, 

затвердженої рішенням п’ятої сесії Лубенської міської ради восьмого 

скликання від 18.02.2021 року. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Білокінь Ю.М. 

Лубенський міський голова     Олександр ГРИЦАЄНКО 

 



 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

                  24 березня 2021р. № 55 

 

План заходів,  

пов’язаних з 35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи, у 

Лубенській територіальній громаді 

 

1. Забезпечити організацію зустрічі за круглим столом керівників 

Лубенської територіальної громади з активом Чорнобильських організацій  

для вирішення нагальних потреб та підготовки клопотань щодо відзначення 

грамотами і державними нагородами ліквідаторів та постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (з урахуванням вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID-19»(зі змінами) 

До 26 квітня 2021 р. Управління соціального захисту населення;  

                                         відділ інформаційної діяльності та комунікацій з  

                                         громадськістю; чорнобильські громадські організації 

                                         (за згодою) 

 

2. Забезпечити участь представників громадських організацій у засіданні 

круглого столу та зустрічі з головою Полтавської ОДА. 

25 березня,   Управління соціального захисту населення; 

22 квітня  2021 р.            чорнобильські громадські організації (за згодою). 

 

3. Провести ходу скорботи та мітинг-реквієм у зв’язку з 35-ми роковинами 

Чорнобильської катастрофи (за окремим планом).  

26 квітня 2021 р.           Управління культури та мистецтв; загальний відділ;  

                                        відділ інформаційної діяльності та комунікацій з 

                                        громадськістю; чорнобильські громадські організації   

                                        (за згодою) 

 

4. Провести вечір-реквієм вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 

та презентацію поштових марок, присвячених пам’яті нашого земляка, Героя 

України Олександра Лелеченка. 

23 квітня 2021 р.           Управління культури і мистецтв; загальний відділ;  

                                        відділ інформаційної діяльності та комунікацій з  

                                        громадськістю; чорнобильські громадські організації   

                                        (за згодою) 

 

 



 

 

5. Організувати щорічний традиційний легкоатлетичний пробіг пам’яті (за 

окремим планом). 

20 квітня 2021 р.        Відділ  сім’ї молоді та спорту; управління  

культури і мистецтв; управління освіти; загальний 

відділ; відділ інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю; чорнобильські громадські організації 

(за згодою) 

 

6. Забезпечити інформування населення громади щодо участі у 

Всеєвропейській акції «Запали свічку в пам’ять Чорнобильської трагедії» 

25-26 квітня 2021 р.      Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з  

громадськістю 

 

7. Сприяти організації та взяти участь у заходах із вшанування Героя 

України О.Г.Лелеченка в опорному закладі «Новооріхівський ліцей» та у 

турнірі пам’яті О.Г.Лелеченка з мініфутболу. 

15 травня 2021 р. Відділ сім’ї, молоді та спорту; відділ інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю; 

чорнобильські громадські організації (за згодою) 

 

8. Сприяти організації поїздки та вшануванню пам’яті земляка Героя 

України О.Г.Лелеченка на місці його захоронення у с. Степне Полтавського 

району 

7 травня 2021 р.  Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю; фінансове управління; чорнобильські 

громадські організації (за згодою) 

 

9. За поданням чорнобильських організацій міста надати матеріальну 

допомогу постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.  

Впродовж  2021 р. Управління соціального захисту населення; 

чорнобильські громадські організації (за згодою) 

 

10.  Провести обстеження матеріально-побутових умов родин, де мешкають 

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які мають І групу 

інвалідності, дітей-інвалідів, чия інвалідність пов’язана з наслідками 

Чорнобильської катастрофи, з метою виявлення соціальних проблем та вжиття 

заходів щодо їх розв’язання та надати їм необхідну допомогу. 

Впродовж  2021 р. Управління соціального захисту  населення; 

чорнобильські громадські організації (за згодою) 



 

11.  Вживати необхідних заходів щодо своєчасної виплати чорнобильських 

пільг та компенсацій, передбачених у державному і місцевих бюджетах на 

соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 

Впродовж  2021 р. Управління  соціального захисту населення; 

чорнобильські громадські організації (за згодою) 

 

12.  Сприяти розгляду та прийняттю змін до законодавства України в 

частині підвищення рівня соціального захисту та пенсійного забезпечення 

громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 

Постійно     Управління  соціального захисту населення; 

чорнобильські громадські організації  (за згодою) 

 

13.  Надати допомогу в організації поїздки лубенців - ліквідаторів аварії на 

Чорнобильській АЕС та учнівської молоді до Національного музею 

«Чорнобиль» м. Київ. 

Квітень 2021 р. Управління  соціального захисту населення; 

управління культури і мистецтв  

 

14.  Організувати та провести медичний огляд громадян, постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи (за потребою, шляхом звернення до 

сімейних лікарів). 

Впродовж 2021 р.  Управління охорони  здоров’я 

 

15.  Забезпечити безкоштовне поховання учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС ІІ категорії та ліквідаторів наслідків аварії на 

ЧАЕС І категорії, які не мають статусу інваліда війни. 

Постійно     Управління  соціального захисту  населення 

 

16.  Забезпечити облаштування і благоустрій місць поховань жертв 

Чорнобильської трагедії, пам’ятників та меморіалів, пов’язаних із 

Чорнобильською катастрофою та іншими радіаційними аваріями та 

катастрофами (у тому числі прибирання, вирубку порослі та висаджування 

берізок на Алеї пам’яті та Зажур-горі). 

До 26 квітня 2021 р.  Управління житлово- комунального господарства; 

Лубенський лісотехнічний коледж (за згодою); 

чорнобильські громадські організації  (за згодою) 

 

17.  Долучитися до екологічного проєкту «Озеленення планети» та взяти 

участь у висадці дерев на Зажур-горі та Алеї пам’яті. 



10 квітня 2021 р. Управління житлово-комунального господарства; 

Лубенський лісотехнічний коледж (за згодою); 

чорнобильські громадські організації  (за згодою) 

 

18.  Виготовити та встановити на початку Алеї пам’яті (Зажур-гора) 

інформаційний знак. 

Впродовж року  Відділ містобудування та архітектури; управління 

житлово комунального господарства; управління 

культури і мистецтв 

 

19.  Виготовити та встановити меморіальний знак учасникам ліквідації  

наслідків  аварії на ЧАЕС – ветеранам 25-ї мотостілецької дивізії у Сквері 

третього тисячоліття 

Впродовж 2021 р.  Відділ містобудування та архітектури; управління 

житлово-комунального господарства 

 

20.  Виконати роботи з благоустрою й коригування написів та забезпечити 

відкриття монумента «Воїнам-захисникам» у с.Калайдинці та пам’ятника у    

с. Хорошки 

Впродовж 2021 р.  Відділ містобудування та архітектури; управління 

житлово комунального господарства 

 

21.  Організувати та провести уроки пам’яті «Пам’ятай Чорнобиль», лекції, 

бесіди, демонстрацію тематичних фільмів, зустрічі, присвячені пам’яті жертв 

Чорнобиля в загальноосвітніх, професійно-технічних  навчальних закладах 

Лубенської територіальної громади за участю учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС (з урахуванням вимог карантинних заходів). 

Квітень-травень 2021 р. Управління освіти; управління культури і 

мистецтв; відділ у справах сім’ї, молоді та 

спорту; чорнобильські громадські організації  (за 

згодою) 

 

22.  Провести в навчальних закладах Лубенської територіальної громади 

благодійні акції, конкурси плакатів і малюнків «Наша пам’ять і біль – 

Чорнобиль», присвячених Дню вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС. 

Квітень-травень 2021 р. Управління освіти; управління культури і 

мистецтв; відділ у справах сім’ї молоді та 

спорту; чорнобильські громадські організації (за 

згодою) 

 



23.  Організувати та провести традиційний щорічний  дитячо-юнацький 

Фестиваль чорнобильської пісні та малюнка (з урахуванням вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (зі змінами)). 

Впродовж 2021 р.  Управління культури і мистецтв; чорнобильські 

громадські організації  (за згодою) 

 

24.  Підготувати та виготовити інформаційний буклет з нагоди відзначення 

35-ї річниці Чорнобильської трагедії. 

Впродовж року Управління культури і мистецтв; чорнобильські 

громадські організації  (за згодою) 

 

25.  Сприяти випуску додаткового тиражу книги «Хай буде атом 

робітником, а не солдатом». 

Впродовж року Управління культури і мистецтв, чорнобильські 

громадські організації (за згодою) 

 

26.  Звернутися з клопотанням до народного депутата України А.О.Ляшенко 

щодо сприяння у розміщенні в приміщенні Верховної Ради України робіт 

переможців дитячо-юнацького фестивалю «Чорні крила біди». 

До 20 квітня 2021р Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю; чорнобильські громадські організації 

(за згодою) 

 

27.  Звернутися з пропозицією до релігійних громад міста провести 

поминальні панахиди та заупокійні богослужіння по загиблим і померлим 

внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та інших радіаційних аварій та 

катастроф. 

26 квітня 2021 р Загальний відділ; відділ інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю; чорнобильські 

громадські організації (за згодою) 

 

28.  Організувати в бібліотеках громади та шкільних бібліотеках книжкові 

виставки, тематичні експозиції, фотовиставки «Чорнобиль - скорбота пам’яті 

людської» та інші заходи, присвячені 35-й річниці Чорнобильської трагедії 

Впродовж 2021 р. Управління освіти; управління культури і мистецтв 

 

29.  Організувати показ художнього фільму про аварію на Чорнобильській 

АЕС у кінотеатрі «Київська Русь» 

До 26 квітня 2021 р. Управління культури і мистецтв 

 



30.  Забезпечити випуски тематичних рубрик та передач у місцевих засобах 

масової інформації до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

Впродовж року   Відділ інформаційної діяльності та комунікацій  

з громадськістю 

 

31.  У навчальних закладах Лубенської територіальної громади та 

мікрорайонах міста провести культурно - мистецькі заходи, присвячені 35-м 

роковинам Чорнобильської трагедії, в тому числі благодійні концерти, зустрічі 

з ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій та 

катастроф. 

Квітень-травень 2021 р. Відділ організаційного забезпечення діяльності 

ради та органів самоорганізації населення; 

управління освіти; управління культури і 

мистецтв; чорнобильські громадські організації 

(за згодою) 

 

32.  Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації хід підготовки та 

проведення заходів у зв’язку з 35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи. 

Впродовж року Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю. 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету       Юлія  БІЛОКІНЬ 

 


