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І.  Мета та основні завдання Програми 
 Програма соціального захисту громадян Смолінської селищної територіальної громади, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2021-2024 рік (далі – Програма) спрямована на 

захист постраждалих від Чорнобильської катастрофи громадян, які мешкають на території Смолінської 

об’єднаної 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. 

 Станом на 1 грудня 2020 року чисельність постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 

на території Смолінської селищної територіальної громади становить 167 чоловік. 

 Система соціального захисту постраждалих від Чорнобильської катастрофи осіб передбачає 

створення належних умов для їх життєзабезпечення.  

 Запроваджена система державних соціальних гарантій для всіх категорій постраждалих, а саме: 

 -  посилено соціальний захист громадян, шляхом реалізації розроблених відповідних програм; 

 - гарантовано забезпечення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

путівками для щорічного санаторно-курортного лікування; 

 - гарантовано забезпечення потерпілих від Чорнобильської катастрофи громадян путівками до 

санаторно-курортних закладів України.  

 

ІІ.  Проведення заходів, пов’язаних з відзначенням річниці Чорнобильської катастрофи в 

Смолінській селищній територіальній громаді. 
Чорнобильська катастрофа увійшла в історію розвитку нашої цивілізації сумною і трагічною 

реальністю.  

На території Смолінської селищної територіальної громади станом на 1 грудня 2020 року 

проживає 168 осіб, постраждалих  внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі :  

             категорія 1, всього 26 чол.;  

            категорія 2, всього – 71 чол.; 
            категорія 3, всього – 39 чол., з них: 

            вдови – 14 чол.;  

            діти, всього – 17 чол., з них: 

            - діти – напівсироти - 1 чол.  

Саме вони вступили у нелегку боротьбу з пеклом, перегородивши шлях біді, віддали себе та 

родинний спокій у жертву ядерному страхіттю. 

Тепер у них виникли проблеми із здоров’ям, із соціальним захистом. Хворіють діти, безжально 

зростає сумна статистика захворюваності. 

Найважливішою проблемою сьогодення залишається проблема збереження та поновлення 

здоров’я постраждалого населення і, перш за все, дітей. 

Біди Чорнобиля і шляхи розв’язання гострих проблем посідають важливе місце серед усіх гілок 

влади: Президента України, Уряду, Верховної ради України, облдержадміністрації, обласної ради, 

райдержадміністрації та селища. І цих проблем немало, а очевидно ще і те, що усі вони головні. Варто 

врахувати, що з кожним роком кількість інвалідів і хворих зростає. Тому необхідно вирішувати 

проблеми з медичним захистом та лікуванням людей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, 

питання оздоровлення та працевлаштування. 

 

 

 

ІІІ. Заходи щодо реалізації Програми 



3.1 Надати матеріальну допомогу дітям-напівсиротам, батьки яких мали статус постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 особа 1500,00 грн. на загальну суму 1500,00 грн.), згідно 

додатку 1. 

                               Смолінська селищна рада   

                           квітень 2021-2024 року  

3.2 Надати матеріальну допомогу учасникам ліквідації наслідків аварії Чорнобильської 

катастрофи 1 категорії  (26 осіб по 1000,00 грн. кожному, на загальну суму 26000,00 грн.), згідно 

додатку 2.  

                                                                         Смолінська селищна рада   

                           квітень 2021-2024 року  

3.3 Надати матеріальну допомогу учасникам ліквідації наслідків аварії Чорнобильської 

катастрофи 2 категорії (71 осіб по 500.00 грн. кожному, на загальну суму 35 500,00 грн.), згідно додатку 

3. 

                                                                         Смолінська селищна рада   

                                                                         квітень 2021-2024 року  

3.4 Надати матеріальну допомогу учасникам ліквідації наслідків аварії Чорнобильської 

катастрофи 3 категорії (39 осіб по 500,00 грн. кожному, на загальну суму 19500,00 грн.), згідно додатку 

4.  

                                                                         Смолінська селищна рада   

                                                                         квітень 2021-2024 року  

3.5 Надати матеріальну допомогу вдовам померлих громадян, смерть яких пов`язана з 

наслідками Чорнобильської катастрофи (14 особам по 1000,00 грн. кожному, на загальну суму 14000,00 

грн.), згідно додатку 5. 

                                                                         Смолінська селищна рада   

                                                                         квітень 2021-2024 року  

3.6  Надати цільову субвенцію для закупівлі санаторно-курортних путівок громадян, які 

постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 2, 3,  потерпілим дітям та закупівлі 

путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей, постраждалих внаслідок трагедії на 

ЧАЕС 44800,00 грн. (4 особи по 11200.00 грн. кожному) згідно поданих заяв та кошторису.  

                                                                         Смолінська селищна рада   

                                                                         квітень 2021-2024 року  

 

4. Кошторис витрат для виконання заходів до річниці  

Чорнобильської катастрофи 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Кількість, 

 (чол.) 

Сума коштів, 

виділених із 

місцевих 

бюджетів, 

 (грн.) на кожен 

бюджетний 

період 
1. Кошти на соціальну допомогу учасникам 

ліквідації аварії Чорнобильської катастрофи 1 

категорії 

26 

(1000 грн 

кожному) 

26 000 

2. Кошти на соціальну допомогу учасникам 

ліквідації аварії Чорнобильської катастрофи 2 

категорії 

71 

(500 грн 

кожному) 

35 500 

3. Кошти на соціальну допомогу учасникам 

ліквідації аварії Чорнобильської катастрофи 3 

категорії 

39 

(500 грн 

кожному) 

19 500  

4. Кошти на соціальну допомогу дітям-

напівсиротам батьки, яких мали статус 

постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

1 

(1500 грн. 

кожному) 

1 500 

5. Кошти на соціальну допомогу вдовам померлих 

громадян, смерть яких пов`язана з наслідками 

14 

(1000 грн. 

14 000 



Чорнобильської катастрофи кожному) 

6. Кошти для  закупівлі санаторно-курортних 

путівок громадян, які постраждали  внаслідок 

Чорнобильської катастрофи категорії 2, 3, 

потерпілим дітям та закупівлі путівок до дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку дітей, 

постраждалих внаслідок трагедії на ЧАЕС 

4 

(11200 грн. 

кожному) 

44 800 

 

 Всього: 141 300  

 

Виділення коштів з місцевого бюджету у 2021-2024 роках в межах кошторисних призначень на 

надання матеріальної допомоги учасникам Чорнобильської катастрофи 1, 2 та 3 категорій, допомоги 

дітям-сиротам, напівсиротам, дітям - інвалідам, інвалідність яких не пов’язана з наслідками 

Чорнобильської катастрофи, дітям - інвалідам загального захворювання, вдовам померлих громадян, 

смерть яких пов`язана з наслідками Чорнобильської катастрофи та забезпечення санаторно-курортними 

путівками громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 2, 3, потерпілим 

дітям та закупівлі путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей, постраждалих 

внаслідок трагедії на ЧАЕС надасть змогу суттєво підвищити життєвий рівень постраждалих громадян 

та реалізувати державну політику в галузі соціального захисту потерпілих від наслідків Чорнобильської 

катастрофи. 

 

V. Виконання Програми 

Виконання Програми забезпечує Смолінська селищна територіальна громада, яка є 

розпорядником коштів для виконання заходів Програми. 

 

VI. Головний розробник Програми 
Головним розробником Програми є Смолінська селищна територіальна громада. 

 

VII. Термін реалізації Програми 

Термін реалізації Програми з 1 січня 2021року по 31 грудня 2024 року. 

 

VIII. Соціально – економічні наслідки реалізації Програми 

Реалізація Програми вплине на покращення життєвого рівня громадян, завдяки матеріальній 

підтримці дітей - сиріт, дітей - напівсиріт та дітей – інвалідів, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи.   

 

IX. Система організації виконання Програми та контролю 

Основними напрямками контролю за реалізацією програми є щомісячна оперативна звітність 

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, залучення масової 

інформації для висвітлення ходу реалізації програми. 

 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 6  

До Програми соціального захисту 

громадян Смолінської селищної 

територіальної громади, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи на 

2021-2024 рік 
 

 

Напрями реалізації та заходи Програми соціального захисту громадян Смолінської 

селищної територіальної громади, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 

2021-2024 рік 

 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

реалізації 

(пріоритетн

і завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Тер-

мін 

вико-

нання 

захо-

ду 

Вико- 

навці 

Джере-

ла 

фінан-

сування 

Орієнто

вані 

обсяги 

фінансу

вання, 

грн. 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Програма 

сприятиме 

соціальній 

підтримці 

населення, 

яке 

постраждало 

внаслідок 

Чорнобиль-

ської 

катастрофи 

Виділення коштів до 

Міжнародного Дня 

пам’яті жертв 

радіаційних аварій і 

катастроф, надання 

матеріальної допомоги 

дітям-сиротам, 

напівсиротам, дітям-

інвалідам, учасникам 

ліквідації наслідків аварії 

на ЧАЕС 1, 2, 3 категорії, 

вдовам померлих 

громадян, смерть яких 

пов`язана з наслідками 

Чорнобильської 

катастрофи та 

забезпечення санаторно-

курортними путівками 

громадян, які 

постраждали  внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи категорії 2, 3, 

потерпілим дітям та 

закупівлі путівок до 

дитячих закладів 

оздоровлення та 

відпочинку дітей, 

постраждалих внаслідок 

трагедії на ЧАЕС 

Кві-

тень -

груден

ь2021 -

2024ро

ків 

Смолін

ська 

селищ

на рада 

Місцеви

й 

бюджет 

В межах 

коштори

сних 

признач

ень  

Надання матеріальної 

допомоги дітям-сиротам, 

напівсиротам, дітям-

інвалідам, учасникам 

ліквідації наслідків аварії 

на ЧАЕС 1, 2, 3 категорії, 

вдовам померлих 

громадян, смерть яких 

пов`язана з наслідками 

Чорнобильської 

катастрофи та 

забезпечення санаторно-

курортними путівками 

громадян, які 

постраждали  внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи категорії 2, 3, 

потерпілим дітям та 

закупівлі путівок до 

дитячих закладів 

оздоровлення та 

відпочинку дітей, 

постраждалих внаслідок 

трагедії на ЧАЕС 

до Міжнародного Дня 

пам’яті жертв 

радіаційних аварій і 

катастроф в загальній 

сумі 141300,00 грн. 

 

 

 

 



Додаток 7  

До Програми соціального захисту громадян  

Смолінської селищної територіальної громади,  

які постраждали внаслідок  

Чорнобильської катастрофи на 2021-2024 рік 

 

 

ПАСПОРТ 

програми соціального захисту громадян Смолінської селищної територіальної 

громади, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2021-2024 рік 
 

1. Програма затверджена: 

 

Рішення  Смолінської селищної ради 

від 18 грудня 2020 № 35 

2. Ініціатор розроблення Програми Смолінська селищна рада 

3. Розробник програми Смолінська селищна рада 

4. Співрозробники Програми - 

5. Відповідальний виконавець Програми  Головний бухгалтер Сливенко Т.О., 

Спеціаліст 1кат.з соціальних питань 

Лапшинська О.І. 

6. Учасники Програми - 

7. Терміни реалізації Програми З 01.01.2020 року по 31.12.2024 року 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів 

необхідний для реалізації Програми, 

усього з місцевого бюджету на 2018 

рік, у тому числі: 

в межах кошторисних призначень 

9. Основні джерела фінансування 

Програми 

Місцевий  бюджет 

 

  

 


