
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
17 сесія 8 скликання 

від 23 січня 2018                                                                                                               №799 
 
Про затвердження  Програми  
соціального захисту  
громадян, які постраждали внаслідок  
Чорнобильської катастрофи на 
 2018-2022  роки 
 
Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, 

враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради  з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення та комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, з метою соціального 

захисту пільгових категорій населення, надання адресної підтримки незахищеним верствам 

населення об’єднаної територіальної громади, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити Програму соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи на 2018-2022  роки (додаток 1). 
2. Визначити головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем 

Програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок  Чорнобильської 
катастрофи на 2018-2022  роки управління соціального захисту населення  Баранівської 
міської ради. 

3. Відповідальному виконавцю інформувати на сесії міської ради про хід виконання 
Програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи у Баранівській ОТГ на 2018-2022  роки щороку до 1 лютого року наступного за 
звітним.   

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію        міської 
ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення (Пашкевич А.А.)  

 

 
Міський голова                                                              А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО                              
                                                                                                               Додаток 
                                                                                                              до рішення  міської ради  
                                                                                                             від23.01.2018  №799 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ПРОГРАМА 
щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи на 2018-2022 роки (далі - Програма) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ІІ. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

 Станом на 01.01.2018 року по Баранівській  ОТГ проживає 

всього постраждалих в наслідок ЧАЕС 388 осіб, із них ліквідаторів – 84 

особи: 

І категорії – 12;  ІІ категорії – 64;  ІІІ категорії - 8. 

Всього потерпілих- 304 особи, із них:  

І категорії - 8;  ІІ категорії – 47  ІІІ категорії – 150; 4 категорії – 15 осіб. 

Потерпілих дітей – 71 та 10 вдов (дружини померлих громадян, 

віднесених до ліквідаторів І чи ІІ категорії, смерть яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою). 

  Серія „Г” – 3 особи. 

1. 
Ініціатор 
розроблення 
Програми 

Баранівська міська рада 

2. 
Дата, номер і назва  
документа органу 
місцевого 
самоврядування про 
розроблення 
Програми 

Рішення 14 сесії  Житомирської обласної ради VII 
скликання від 21.12.2017 р.№ 878 
 «Про Програму соціального захисту громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, на 2017-2021 рр.» 
  
 

3. 
Розробник 
Програми 

Управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради 

4. 
Відповідальний 
виконавець 
Програми 

Управління  соціального захисту населення 
Баранівської міської ради, управління праці та 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації 

5. 
Учасники Програми Баранівська міська рада,  управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради, громадська організація «Баранівська 

Спілка Чорнобиль-94», Баранівський центр ПМСД, КЦРЛ.,  

6. 
Термін реалізації 
Програми 

2018-2021 роки 

 

7. Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
Програми  

Обласний та місцевий бюджети 

  8. Загальний обсяг 
фінансових 
ресурсів, 
необхідних для 
реалізації Програми 

У межах фінансових можливостей бюджетів 



Для підвищення ефективності роботи щодо захисту постраждалих 

громадян необхідне об’єднання зусиль органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування. 

 

ІІ. Мета Програми 

Метою програми є забезпечення ефективного соціального захисту 

населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, посилення 

уваги суспільства до проблем подолання наслідків аварії на ЧАЕС. 

 

 

ІІІ. Шляхи і засоби розв’язання проблем 

Постійно здійснювати контроль за ефективністю використання коштів, 

виділених на заходи, пов’язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської 

катастрофи; 

Посилити контроль за організацією оздоровлення постраждалих 

громадян; 

Здійснювати перевірку аптечної установи щодо ефективного та 

цільового використання коштів за бюджетною програмою „Пільгове медичне 

обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” 

із наданням копій актів до департаменту; 

Забезпечити інформування громадян, які постраждали в наслідок аварії 

на ЧАЕС щодо лікування в терапевтичному відділенні Житомирської обласної 

клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського Житомирської обласної ради. 

IV. Ресурсне забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, 

обласного, районного та місцевого бюджетів, а також за рахунок інших 

джерел, не заборонених законодавством. 

Прогнозні обсяги фінансування для розв'язання проблем, передбачених 

Програмою, визначаються із врахуванням фінансових можливостей бюджетів. 

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час внесення змін до  

обласного, районного, міського  бюджетів  у межах видатків, передбачених 



Програмою для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за 

виконання окремих заходів та в цілому.  

 
Програма розрахована на чотири роки (2018 - 2022). 
 



 
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

виконання Програми  
Найменування 

завдання 
Найменування заходу Головні виконавці, 

розпорядники коштів 
Джерела 

фінансування 
(державний, 
обласний, 

районний, міський, 
інші бюджети) 

Прогнозований 
обсяг 

фінансових 
ресурсів для 
виконання 

1 2 3 4 5 
 І. Соціальний захист    

Забезпечення 
ефективного 
соціального захисту 
населення, 
постраждалого 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи  

Забезпечення житлом учасників 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 
категорії І 

Районна рада, міська рада          Місцевий бюджет У межах 
фінансових 

можливостей 

 Передбачити кошти для відшкодування вартості проїзду громадянам, 
віднесеним до категорії І, один раз на рік  (п. 19 ст. 20 Закону України 
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи») 

Районна рада, міська рада Місцевий бюджет У межах 
фінансових 

можливостей 

  



 
 

 

 Надання матеріальної допомоги 
інвалідам, одиноким пенсіонерам з 
числа учасників ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС, вдовам (вдівцям) 
учасників ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС, дітям – інвалідам до дня 
чергової річниці Чорнобильської 
катастрофи та з нагоди Дня 
вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС 

Районна рада, міська рада Місцевий бюджет У межах 
фінансових 

можливостей 

 ІІ. Охорона здоров’я    
Лікування у 
спеціалізованих 
медичних закладах 

Фінансова підтримка громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, у частині 
лікування онкологічних захворювань  

Районна рада, міська рада Місцевий бюджети У межах 
фінансових 

можливостей 

 Пільгове медичне обслуговування 
громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, у частині  
відпуску медикаментів за пільговими  
рецептами лікарів  та надання послуг 
пільгового зубопротезування 

Обласна рада, районна 
рада, міська рада 

Обласний бюджет, 
районний бюджет, 
місцевиц бюджет  

У межах 
фінансових 

можливостей 

 

 У комунальних лікувальних закладах  
Житомирської  області запровадити  
ведення комп’ютерних програм з 
метою окремого автоматизованого 
персоніфікованого обліку 
медикаментів та виробів медичного 
призначення, які використовуються 

Управління охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 

Обласний бюджет, 
місцеві бюджети 

У межах 
фінансових 

можливостей 



 
 

 

для надання медичної допомоги за 
рахунок "чорнобильських" програм, 
що дасть можливість контролю за їх 
використанням 

 Виділення коштів на придбання 
медикаментів для лікування громадян, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, для 
лікування у Баранівській ЦКРЛ 

Міська рада Місцевий бюджет У межах 
фінансових 

можливостей 
 

 Виділення коштів на придбання 
медикаментів для лікування громадян, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, у 
терапевтичному відділенні 
комунальної установи обласної 
клінічної лікарні  ім. О.Ф. 
Гербачевського Житомирської 
обласної ради для постраждалих 
внаслідок аварії на ЧАЕС, для 
потерпілих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи  дітей у комунальній 
установі «Житомирська обласна 
дитяча клінічна лікарня» 
Житомирської обласної ради 

Управління охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 
  

Обласний бюджет 
 

У межах 
фінансових 

можливостей 

 Забезпечення консультативно-
діагностичного обстеження учасників 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 
комунальній установі «Обласний 
медичний консультативно-

Управління охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 

Обласний бюджет У межах 
фінансових 

можливостей 



 
 

 

діагностичний центр» Житомирської 
обласної ради 

 Організація медичного обстеження 
громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, виїзними 
бригадами медичних працівників 
обласних та районних медичних 
закладів у населених пунктах 
Житомирської області 

Управління охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрація, 
міська рада 

Обласний, місцеві 
бюджети 

У межах 
фінансових 

можливостей 

 



 
 

 

V. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Координацію та контроль  з виконання заходів Програми  здійснює 

Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради шляхом 
узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками Програми. 

Учасники Програми подають звіт про виконання заходів відповідальному 
виконавцю  щорічно до 15 січня року, наступного за звітним. 
 
      

 
Секретар ради                                                                Ю.М. Оханський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

 
від 02 квітня  2018 року                                        № 1050 
 
 

Про внесення змін до  «Програми  
соціального захисту громадян,  
які постраждали внаслідок  
Чорнобильської катастрофи на 
 2018-2022  роки» 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, подання голови громадської організації «Баранівська спілка 

«Чорнобиль-94»,  враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради  з 

питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 

захисту населення та комісії з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку, з метою соціального захисту пільгових 

категорій населення, надання адресної підтримки незахищеним верствам 

населення об’єднаної територіальної громади, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до  «Програми соціального захисту громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2018-2022 роки», 
затвердженої рішенням Баранівської міської ради  від 23 січня 2018 року № 799 
в частині доповнення завдань та заходів в п.1 «Соціальний захист» (додаток 1). 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення (Пашкевич А.А.)  
 
 
Секретар ради                       О.В.Самчук 
 

 
 
 


