УКРАЇНА

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про Програму забезпечення соціальної
підтримки та кваліфікованої допомоги
громадянам, які постраждали від
наслідків Чорнобильської
катастрофи на 2018-2022 роки
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», на підставі клопотання
райдержадміністрації від 10.11.2017 р. №03-09/2497 районна рада:
В И Р І Ш И ЛА:
1.Затвердити Програму забезпечення соціальної підтримки та
кваліфікованої допомоги громадянам, які постраждали від наслідків
Чорнобильської катастрофи на 2018-2022 роки (додається).
2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.)
забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків,
передбачених районними бюджетами на відповідні роки.
3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати
районну раду про хід виконання заходів даної Програми.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови районної державної адміністрації (Данич Є.В.) та постійну комісію з
питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.)

Голова районної ради
м.Виноградів, 21 грудня 2017 року
№ 474

В.В.Любка

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 21.12.2017 р. №474
ПРОГРАМА
забезпечення соціальної підтримки та кваліфікованої допомоги громадянам, які
постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи на 2018-2022 роки
Загальні положення
В Україні склалася критична ситуація, яка пов’язана з матеріальним
забезпеченням потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи. В силу
певних обставин, в першу чергу соціально-економічного характеру, громадяни
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не в повній мірі
забезпечені медичною допомогою. Радикально змінити ситуацію за рахунок
існуючої в країні системи не вдається через нестачу необхідних коштів.
Завдання органів виконавчої влади - це реалізація заходів, спрямованих на
покращення становища громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, їхнього рівня життя та здоров’я.
1.Підстава для розроблення Програми
Програма забезпечення соціальної підтримки та кваліфікованої допомоги
громадянам, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи на 20182022 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про
місцеві державні адміністрації», Закону України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи»,
Указу Президента України «Про День вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС».
2.Мета Програми
Метою Програми є реалізація соціальної підтримки, захисту законних
інтересів громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
інших атомних аварій чи катастроф, ядерних випробувань, а також захист їх
сімей з боку держави, а саме:
- надання допомоги постраждалим від наслідків Чорнобильської
катастрофи, та інших атомних аварій, та їх сім’ям у вирішенні соціальнопобутових, медичних, економічних (матеріальних) та інших проблем;
- збір та систематизація інформації про стан громадян, що мешкають у
Виноградівському районі, котрі постраждали внаслідок катастрофи на
Чорнобильській АЕС;
- вивчення та використання досвіду закордонних держав у створенні
соціальної, медичної та матеріальної реабілітації громадян, що постраждали
внаслідок атомних аварій, закріплення та розвиток співробітництва з іншими
громадськими та благодійними організаціями, науковими колами;
- сприяння виконанню державних та відомчих рішень і програм з
питань соціально-побутового і медичного забезпечення громадян, а також
інших цільових програм по ліквідації наслідків Чорнобильської та інших
ядерних катастроф і випробувань;

- участь у проведенні громадських експертиз з різних напрямків атомної
енергетики, в тому числі радіаційного стану, із залученням незалежних фахівців
відповідного профілю;
- інформування населення про Чорнобильську трагедію та її наслідки.
3.Пріоритетні напрями реалізації Програми
Захист законних інтересів громадян, що постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, інших атомних аварій чи катастроф, ядерних
випробувань, а також захист їх сімей з боку держави;
виявлення найгостріших соціальних проблем та знаходження шляхів їх
вирішення;
поліпшення профілактики щодо запобігання захворювань учасників аварії
на ЧАЕС, шляхом забезпечення їх необхідними медикаментами;
висвітлювання теми героїзму мешканців району під час ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи через засоби масової інформації,
телебачення та радіомовлення.
Заходи щодо виконання Програми наведено у додатку 1 до Програми.
4.Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів,
передбачених в районному бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми з районного бюджету
становить всього 440,0 тис. грн, в тому числі у 2018 році – 136,0 тис грн., у 2019
році – 76,0 тис.грн., 2020 році – 76,0 тис.грн., 2021 році – 76,0 тис.грн., 2022
році – 76,0 тис.грн.
Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається
щороку з урахуванням можливостей районного бюджету.
6.Очікувані результати
Виконання заходів Програми забезпечить реалізацію державної політики
у сфері соціального захисту населення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, посилення турботи про учасників аварії на
Чорнобильській АЕС, та задоволення їх життєвих потреб і повсякденних
запитів.

Паспорт
районної Програми забезпечення соціальної підтримки та кваліфікованої допомоги
громадянам, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи на 2018-2022 роки
1. Найменування
Районна Програма забезпечення соціальної підтримки
та кваліфікованої допомоги громадянам, які
постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи
на 2018-2022 роки
2 Підстави для розроблення Закони України: „Про місцеві державні адміністрації”,
Програми
„Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали
від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи”, Указ Президента України „Про День
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС”
3. Розробник Програми
Управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації
4. Виконавці Програми
Управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
відділ
охорони
здоров’я
райдержадміністрації,
Виноградівська
районна
організація Всеукраїнської громадської організації
інвалідів „Союз Чорнобиль України”
5. Мета і основні завдання Забезпечення соціальної підтримки та допомоги
Програми
громадянам,
що
постраждали
від
наслідків
Чорнобильської катастрофи, інших атомних аварій чи
катастроф, ядерних випробувань, формування та
реалізація соціальної підтримки, захист законних
інтересів, а також захист їх сімей з боку держави
6. Основні напрями Програми
Захист законних інтересів громадян, що постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших атомних
аварій чи катастроф, ядерних випробувань, а також
захист їх сімей з боку держави; виявлення
найгостріших соціальних проблем та знаходження
шляхів їх вирішення; поліпшення профілактики щодо
запобігання захворювань учасників аварії на ЧАЕС,
шляхом забезпечення їх необхідними медикаментами;
висвітлювання теми героїзму мешканців району під
час ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
через засоби масової інформації, телебачення та
радіомовлення.
7. Строки реалізації Програми
2018-2022 роки
8. Фінансове
забезпечення За рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті
Програми
на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел,
не заборонених чиним законодавством
9. Очікувані
результати Забезпечення реалізації державної політики у сфері
реалізації Програми
соціального захисту населення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
10. Координація та контроль за Координацію та контроль за реалізацією Програми
реалізацією Програми
покладено на управління соціального захисту
населення районної державної адміністрації

Додаток 1
до Програми
ЗАХОДИ
№
з/п

щодо виконання районної Програми забезпечення соціальної підтримки та кваліфікованої допомоги
громадянам, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи на 2018-2022 роки
Пріоритетні напрями та заходи
Термін
Відповідальні виконавці
Обсяги фінансування з районного
Очікувані результати
виконання,
бюджету (тис.грн)
роки
2018 2019 2020 2021 2022
рік
рік
рік
рік
рік
Надання одноразової грошової 2018-2022 рр.
та
матеріальної
допомоги
учасникам ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС І, ІІ, ІІІ
категоріям, вдовам, а також
надання допомоги на поховання

Управління соціального
захисту
населення
райдержадміністрації;
Виноградівська районна
організація
Всеукраїнської
ГО інвалідів „Союз
Чорнобиль України”

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Вирішення соціальнопобутових,
економічних та інших
проблем
постраждалим
від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи та інших
атомних аварій та їх
сім’ям

2. Амбулаторне
лікування
та 2018-2022 рр.
медикаментозне
забезпечення
учасників ліквідації аварії на
ЧАЕС (при недостатності коштів
в державному бюджеті)
3 Оренда
приміщення 2018-2022 рр.
Виноградівською
районною
організацією інвалідів „Союз
Чорнобиль
України”,
його
утримання
та
статутна
діяльність.

УСЗН
райдержадміністрації,
відділ охорони здоров’я
райдержадміністрації

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Забезпечення
медичної реабілітації
постраждалих
громадян

Виноградівська районна
організація
Всеукраїнської
ГО
інвалідів
„Союз
Чорнобиль
України”
спільно з управлінням
соціального
захисту
населення
Управління соціального

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Реалізація соціальної
підтримки та захисту
законних
інтересів
постраждалих
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи громадян

-

-

-

-

-

Збір та систематизація

1.

4

Обстеження майново-побутових 2018-2022 рр.

умов учасників ліквідації аварії
на Чорнобильській АЕС І – ІІ
категорії,
вивчення
повсякденних потреб учасників
ліквідації аварії на ЧАЕС

захисту
населення
райдержадміністрації

5

Організація проведення
Квітень,
заходів
пов’язаних
з грудень
відзначенням
річниць 2018-2022 рр.
Чорнобильської катастрофи та
Дня
вшанування
учасників
ліквідації аварії на ЧАЕС

Управління соціального
захисту
населення
райдержадміністрації

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

6

Придбання
новорічних 2018-2022 рр.
подарунків дітям потерпілим від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

7

Проведення
капітального 2018-2022 рр.
ремонту
сім’ям
з
числа
учасників ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи І-ІІ
категорії, які найбільш цього
потребують
Сприяння
забезпеченню 2018-2022 рр.
виділення земельних ділянок
для
будівництва
і
обслуговування
житлових
будинків,
господарських
будівель і споруд учасникам
ліквідації
наслідків

Управління соціального
захисту
населення
райдержадміністрації
спільно
з
Виноградівською
районною організацією
Всеукраїнської
ГО
інвалідів
„Союз
Чорнобиль України”
Управління соціального
захисту
населення
райдержадміністрації

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

-

-

-

-

-

8

Управління соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
сільські,
селищні
та
міська ради

інформації про стан
громадян,
що
мешкають
у
Виноградівському
районі,виявлення
найгостріших
соціальних проблем
Висвітлювання теми
героїзму
мешканців
району
під
час
ліквідації
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
та
їх
вшанування.
Реалізація державної
політики
щодо
соціального захисту
постраждалих
громадян та їх сімей

Поліпшення
становища
постраждалих
громадян та їх сімей
Реалізація державної
політики
щодо
соціального захисту
постраждалих
громадян та їх сімей

Чорнобильської катастрофи І-ІІ
категорій, які перебувають на
обліку для їх отримання два і
більше років
9 Сприяння виділенню
2018-2022 рр.
громадській організації
земельної ділянки під базу
культурного відпочинку
учасникам ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи, на
якій буде спортивний
майданчик, дитячий майданчик,
сквери, база відпочинку.
10 Здійснення заходів щодо
2018 рік
забезпечення проектування і
побудови меморіалу
пам’яті учасникам та
постраждалим внаслідок аварії на
ЧАЕС

11

Надання допомоги на догляд за
могилами учасників ліквідації
аварії на ЧАЕС

2018-2022 рр.

РАЗОМ: 440,0

Заступник голови районної ради

Міська рада,
управління соціального
захисту населення
районної
державної
адміністрації

-

Виноградівська районна
організація
Всеукраїнської ГО
інвалідів „Союз
Чорнобиль України”,
управління соціального
захисту населення
районної
державної
адміністрації
Виноградівська районна
організація
Всеукраїнської ГО
інвалідів „Союз
Чорнобиль України”

60,0

-

-

-

-

Покращення
стану
проведення дозвілля
та
культурного
відпочинку учасників
ліквідації
наслідків
аварії на ЧАЕС та їх
сімей
Привернення
уваги
населення до героїзму
мешканців району під
час
ліквідації
наслідків
Чорнобильської
катастрофи.

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

136,0

76,0

76,0

76,0

76,0

Реалізація державної
політики
щодо
соціального захисту
постраждалих
громадян та їх сімей
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