
  

 

    
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIII скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  21 грудня 2021 року                                                                    №647 

 

Про Програму підтримки та соціального  

захисту громадян, які постраждали внаслідок  

Чорнобильської катастрофи, на 2022 рік 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 

до законів України «Про соціальні послуги», «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», враховуючи рекомендації протоколу 

зустрічі керівництва області з активом Рівненського обласного об’єднання  Всеукраїнської 

громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» з нагоди 35-роковин 

Чорнобильської катастрофи від 20.04.2021року, за погодженням з постійними депутатськими 

комісіями, селищна рада  

                                         ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити  Програму підтримки та соціального захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022 рік, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  селищної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, протидії та запобігання корупції , освіти, культури, молоді, 

фізкультури   і спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення, підприємства та сфери 

послуг(Галина ЧУГАЙ), відділ соціального захисту Рафалівської селищної ради. 

          

       

            Селищний  голова                                          Василь СОВГУТЬ 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

     ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                                            рішенням  селищної ради  

                                              від 21 грудня 2021 року  № 647 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

підтримки та соціального захисту громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської 
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Паспорт Програми 

 

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

 

Рівненщина належить до регіону, який  постраждав від аварії на ЧАЕС. Програма соціального 

захисту громадян Рафалівської територіальної громади, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи на 2022 рік (далі – Програма) спрямована на захист постраждалих 

від Чорнобильської катастрофи громадян, які мешкають на території Рафалівської 

територіальної громади, та передбачає розв’язання проблем соціального характеру та 

оздоровлення постраждалих. В основу програми покладені основні положення щодо реалізації 

конституційного права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

соціального захисту потерпілого населення. Програма базується на принципах: - пріоритету 

життя та здоров’я людей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи; - забезпечення 

координації діяльності державних органів, установ, організацій та об’єднань громадян, що 

вирішують різні проблеми соціального захисту постраждалого населення: передбачення та 

виділення коштів при формуванні місцевого бюджету для надання соціальної допомоги 

громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на території громади.             

Законом України від 28.12.2014 № 76-VIII "Про внесення змін та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких законодавчих актів" було внесено зміни до Закону України "Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", 

якими значно звужено соціальні гарантії для постраждалих громадян. 

За даними управління соціального захисту населення Вараської РДА, повідомлень 

старостинських округів станом на 2021 на території Рафалівської   територіальної громади 

проживає понад 4000   громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.  

Враховуючи те, що упродовж останніх років Уряд тримає чітку позицію щодо 

децентралізації повноважень, необхідно винайти можливість та максимально забезпечити 

збереження здоров’я громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС дітей та їх надійний соціальний захист на місцевому рівні.  

Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний  захист  громадян, постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», ст. 91  Бюджетного кодексу України, згідно з іншими  
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Ініціатор розроблення 

Програми 

 Рафалівська селищної ради 
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Розробник Програми  Рафалівська селищної ради 
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Відповідальний 

виконавець Програми 

 Рафалівська селищна рада  
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Учасники Програми Рафалівська селищна рада, відділ соціального захисту 

населення Рафалівської селищної ради Вараського району 

Рівненської області, фінансовий відділ Рафалівської селищної 

ради   
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Термін реалізації 

Програми 

2022 рік  

6 Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні Програми  

Місцевий бюджет 

7 Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми 

100000,00 



  

 

нормативними  актами та на підтримку ініціативи громадськості, розроблено програму 

підтримки соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи,   на 2022 рік. 

 

Розділ 2. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є: 

збереження здоров'я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

удосконалення соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи;  

посилення уваги суспільства до проблем подолання наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС; 

координація  дій  органів  влади,  громадських  організацій, благодійних  фондів,   

діяльність  яких  має  «чорнобильську»  спрямованість. 

 

Розділ 3. Шляхи і засоби розв'язання проблеми,  обсяг та джерела 

   фінансування,  строки та етапи виконання Програми 

 

Шляхами і засобами розв'язання проблеми Програми є:  

пільгове медичне обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

безоплатне забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування постраждалих громадян; 

позачергове (першочергове) зубопротезування (за винятком зубопротезування із 

дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них); 

часткове забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи;  

забезпечення ефективного соціального захисту постраждалого населення громади. 

Виконання Програми забезпечить проведення невідкладних заходів, спрямованих на 

збереження здоров'я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, своєчасне та 

повноцінне лікування постраждалих, ефективний соціальний захист громадян, постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, які проживають на території Рафалівської селищної  

ради. 

Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за 

рахунок коштів місцевого бюджету, бюджетів громадських організацій, інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

Прогнозні обсяги фінансування для розв'язання проблем, передбачених Програмою, 

визначаються із врахуванням фінансових можливостей бюджетів. 

 Орієнтовані обсяги фінансування Програми із місцевого бюджету складають Обсяги 

фінансування Програми уточнюються під час внесення змін до  місцевого бюджету, 

передбачених Програмою для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за 

виконання окремих заходів та в цілому.  

Програма виконується протягом 2022 року. 

 

  

 

 

 

 

 



  

 

Ресурсне забезпечення Програми 

  

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання, роки, тис.грн Усього витрат виконання 

тис.грн 

2022 

1 2 3 

Обсяг ресурсів В межах бюджетних призначень  

у тому числі:   

Бюджет Рафалівської 

селищної ради 

100000,00 100000,00 

Кошти інших джерел   

 

 



  

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

               

Найменування 

завдання 

Найменування заходу Головні виконавці, розпорядники 

коштів 

Джерела 

фінансування 

(державний, 

обласний, 

районний, 

міський, інші 

бюджети) 

Прогнозова-

ний обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

1 2 3 4 5 

 І. Соціальний захист    

Забезпечення 

ефективного 

соціального захисту 

населення, 

постраждалого 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи  

Надання  соціальної, інформаційної допомоги учасникам ліквідації 

наслідків  аварії  на ЧАЕС, інвалідам-чорнобильцям, громадянам, 

евакуйованим із зони відчуження   

Рафалівська селищна рада Державний,   

місцевий бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

 Вивчення умов проживання осіб, постраждалих від аварії на 

Чорнобильській АЕС   

Виконавчий комітет Рафалівської селищної 

ради,  Служба у справах дітей, Відділ 

соціального захисту населення, 

старостинські округи, громадські 

організації 

На безоплатній 

основі 

 

 Забезпечення житлом  постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи віднесених до категорії І , учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС і потерпілих дітей, яким встановлено 

інвалідність, пов’язану з наслідками Чорнобильської катастрофи  

 Рафалівська селищна рада Місцевий  бюджет 

 

        

У межах 

фінансових 

можливостей 

 Передбачити кошти для відшкодування вартості проїзду громадянам 

один раз у рік  (п. 19 ст. 20 Закону України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи») 

Рафалівська селищна рада  Районний бюджет, 

місцевий бюджет 

        

У межах 

фінансових 

можливостей 



  

 

 Надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю, одиноким 

пенсіонерам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 

вдовам (вдівцям) учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, дітям  

з інвалідністю  

Рафалівська селищна рада  Районний бюджет, 

місцевий бюджет  

        

У межах 

фінансових 

можливостей 

 ІІ. Охорона здоров’я    

 Пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І, 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і 

потерпілих дітей, яким встановлено  інвалідність, повязану з 

наслідками Чорнобильської катастрофи . 

Виконавчий комітет Рафалівської селищної 

ради, Рафалівська амбулаторія загальної 

практики-сімейної медицини. (за згодою) 

Державний, 

обласний, 

районний. 

місцевий бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

ІІІ. Ресурсне забезпечення Програми 

Обсяг коштів, які пропонується залучити    
Залучено коштів, у тому числі: 

 

У межах фінансових можливостей 

Обласний бюджет У межах фінансових можливостей 

Районний бюджет У межах фінансових можливостей 

Місцевий бюджет                   100000,00 



  

 

Розділ 4. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координація роботи, пов’язаної з проведенням заходів, передбачених Програмою, та 

здійснення контролю за її виконанням покладається на заступника Рафалівської селищної  

ради та відділ соціального захисту населення Рафалівської селищної  ради. 

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюють відповідальні 

виконавці та учасники Програми.  

 

Розділ 5. Результативні показники 

 

Виконання заходів Програми дасть змогу: 

створити в територіальній громаді надійну систему збереження здоров’я громадян, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС 

дітей, що сприятиме зниженню рівня їх інвалідизації та смертності; 

забезпечити ефективний соціальний захист постраждалого населення області для 

створення належного рівня забезпечення життя. 

 

 


