
 
УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

РІШЕННЯ 

від 26.02.2018 № 552 
м. Бердичів 

 
 

Про затвердження Програми соціального 

захисту  громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, по м. Бердичеву  

на 2018-2021 роки 

 

 

 

З метою підвищення рівня соціального захисту громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, керуючись п.п. 22, 27 ч. 1 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму соціального захисту  громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, по м. Бердичеву на 2018-2021 роки 

згідно з додатком. 
 

2. Управлінням та відділам виконавчого комітету Бердичівської міської ради, 

підприємствам, установам та організаціям міста, які беруть участь у виконанні 

Програми, забезпечити виконання заходів, передбачених даною Програмою. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

охорони здоров’я, освіти, культури та соціального захисту, спорту, туризму, 

молодіжної політики. 

 

 

Міський   голова                          В.К. Мазур 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 

до рішення міської ради  

від 26.02.2018 № 552 

 

Програма 

соціального захисту  громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, по м. Бердичеву на 2018- 2021 роки 

(далі - Програма) 

 

1. Загальна характеристика Програми 

 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Бердичівська міська рада 

2 Розробник Програми Управління праці та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради 

3 Співрозробники 

Програми 

Фінансове управління та відділ охорони здоров’я виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради 

4 Виконавець Програми Управління праці та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради, відділ 

охорони здоров’я виконавчого комітету Бердичівської міської 

ради 

5 Учасники Програми Бердичівська міська рада 

Управління виконавчого комітету Бердичівської міської ради: 

- праці та соціального захисту населення; 

- фінансове. 

Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради,Бердичівська центральна міська лікарня, 

установи, які будуть надавачами послуг з безплатного 

забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів та 

стоматологічні заклади – із зубопротезування. 

6 Термін реалізації 

Програми 

2018-2021 роки 

7 Основні джерела 

фінансування 

Міський бюджет,  

обласний бюджет, 

благодійна допомога 

8 Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми 

У межах фінансових можливостей 

 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття Програми 

Загальна кількість громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи зареєстрованих у м. Бердичеві станом на 01.01.2018 рік становить 

1321 чоловік. 

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 та 

їх надійний соціальний захист на місцевому рівні. 



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

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», ст. 91 Бюджетного 

кодексу України, доручення директора департаменту праці та соціального 

захисту населення облдержадміністрації, згідно з іншими нормативними актами 

розроблено програму соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, по м. Бердичеву на 2018- 2021 роки. 

 

3. Мета Програми 

Програму на 2018-2021 роки розроблено з метою: 

- удосконалення соціального захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

- збереження здоров’я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; 

- посилення уваги суспільства до проблем подолання наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС. 

 

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяг та джерела 

фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 

Шляхами і засобами розв'язання проблеми Програми є:  

лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,  

у терапевтичному відділенні для постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС 

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

ради; 

своєчасна діагностика захворювань осіб, які постраждали внаслідок аварії 

на ЧАЕС, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС дітей в комунальній установі 

«Обласний медичний консультативно-діагностичний центр» Житомирської 

обласної ради та обласному міжрайонному діагностичному центрі у м. 

Коростені Житомирської обласної ради; 

забезпечення ефективного соціального захисту постраждалого населення 

міста. 

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. 

Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, 

здійснюватиметься за рахунок коштів обласного, міського бюджету, 

громадських організацій, інших джерел, не заборонених законодавством. 

Прогнозні обсяги фінансування для розв'язання проблем, передбачених 

Програмою, визначаються із врахуванням фінансових можливостей бюджетів. 

Програма виконується протягом 2018-2021 років. 

 



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  

 

Передбачити кошти для відшкодування 

вартості проїзду громадянам один раз у рік  

(п. 19 ст. 20 та п. 4 ст.  21 Закону України 

«Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи») 

 

Бердичівська міська рада,  

управління праці та 

соціального захисту 

населення виконавчого 

комітету Бердичівської 

міської ради 

Міський бюджет    

 

У межах 

фінансових 

можливостей 

 Надання матеріальної допомоги інвалідам 

з числа учасників ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС, вдовам (вдівцям) 

учасників ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЕС, неповнолітнім дітям, які втратили 

одного з батьків, смерть якого пов’язана з 

наслідками аварії на ЧАЕС, до річниці 

Чорнобильської катастрофи 

 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення виконавчого 

комітету Бердичівської 

міської ради 

Міський бюджет У межах 

фінансових 

можливостей 



1 2 3 4 5 

 ІІ. Охорона здоров’я    

Лікування 

громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Фінансова підтримка громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, у частині лікування 

онкологічних захворювань 

Бердичівська міська рада,  

управління праці та 

соціального захисту 

населення виконавчого 

комітету Бердичівської 

міської ради 

Міський бюджет         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 

Департамент праці та 

соціального захисту 

населення Житомирської 

облдержадміністрації, 

Бердичівська міська рада, 

управління праці та 

соціального захисту 

населення виконавчого 

комітету Бердичівської 

міської ради 

Обласний,  

міський бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

 Консультативно-діагностичне обстеження 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, у 

Бердичівській центральній міській лікарні, 

у комунальній установі «Обласний 

медичний консультативно-діагностичний 

центр» Житомирської обласної ради та 

обласному міжрайонному діагностичному 

центрі у м. Коростені Житомирської 

обласної ради   

Відділ охорони здоров’я 

виконкому Бердичівської 

міської ради, Бердичівська 

центральна міська лікарня 

Обласний бюджет,  

міський бюджет  

У межах 

фінансових 

можливостей 

 

 



 

 

ІІІ. Ресурсне забезпечення Програми 

 

  

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання Програми 

Всього витрат на виконання Програми 

 

Залучено коштів, у тому числі: 

 

У межах фінансових можливостей 
Обласний бюджет У межах фінансових можливостей 
Міський бюджет У межах фінансових можливостей 

 



 

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координація роботи, пов’язаної з проведенням заходів, передбачених 

Програмою, та здійснення контролю за її виконанням покладається на 

управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради. 

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюють 

відповідальні виконавці та учасники Програми. Інформація про хід виконання 

Програми   у кінці року надається  управлінню праці та соціального захисту 

населення виконавчого комітету  Бердичівської міської ради з метою 

узагальнення, подальшого інформування  міської ради.   

 

6. Результативні показники 

 

Виконання заходів Програми дасть змогу: 

створити в місті надійну систему збереження здоров’я громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, потерпілих внаслідок 

аварії на ЧАЕС дітей, що сприятиме зниженню рівня їх інвалідизації та 

смертності; 

забезпечити ефективний соціальний захист постраждалого внаслідок 

Чорнобильської катастрофи населення міста для створення належного рівня 

забезпечення життя. 

 

 

 

Міський голова                          В.К. Мазур 
 


