
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  22 грудня 2016 року                     № 447 

 

м. Мала  Виска 

 

 

 

Про затвердження Програми соціального 

захисту громадян Маловисківської міської ради, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, на 2017-2020 роки 

 

 

 

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та з метою соціального захисту громадян Маловисківської міської ради, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, проживаючі на підпорядкованій території,  

Маловисківська міська рада  

  

 

ВИРІШИЛА:   

 

 

1.Затвердити  Програму соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи Маловисківської міської ради на 2017-2020 роки з додатками 

(додаються). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. та постійну комісію 

Маловисківської міської ради з питань з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально – економічного розвитку (голова Прилуцький М.М.) та на постійну комісію з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова Жигалов Т.М.). 
 

 

 

 

 

Маловисківський міський голова                                    Ю.Л. ГУЛЬДАС  

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням Маловисківської міської ради 

від 22 грудня 2016 року № 447 

Секретар міської ради 

____________________Л.А.ПОСТОЛЮК 

 

Програма 

соціального захисту громадян Маловисківської міської ради,  

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

на 2017-2020 роки 

 

1.Вступ 

1.1. Мета та основні завдання Програми 

Найголовнішим пріоритетом діяльності при подоланні наслідків Чорнобильської 

катастрофи залишається людина, усі дії з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС були, є і 

будуть спрямовані на її захист. 

Програма спрямована на захист постраждалих від Чорнобильської катастрофи 

громадян, які мешкають на території населених пунктів Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади,  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; 

- передбачення та виділення коштів при формуванні міського бюджету для надання 

соціальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

на території громади. 

Система соціального захисту постраждалих осіб від Чорнобильської катастрофи 

передбачає створення належних умов для їх життєзабезпечення. 

 

2. Проведення міських заходів, пов’язаних з відзначенням річниці 

Чорнобильської катастрофи. 

На території Маловисківської об’єднаної громади станом на 01 грудня 2016 року 

проживають особи, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі: 

категорія 1, всього -11 чол.,  

категорія 2, всього - 86 чол.,  

категорія 3, всього - 26 чол.,  

категорія 4 - діти всього - 2 чол., з яких - діти – сироти - 2 чол. 

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 їх оздоровлення та 

працевлаштування. 

Виділити кошти з місцевого бюджету для забезпечення санаторно-курортними 

путівками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених 

до категорії 2, та які мешкають на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади. Передбачити субвенцію з міського до районного бюджету для 

забезпечення санаторно-курортного оздоровлення вищевказаних категорій  громадян в 

сумі 84 000,00 грн.  

 

 

 



3. Кошторис витрат для виконання заходів до  річниці Чорнобильської катастрофи 

 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Кількість 

(чол.) 

Сума коштів, 

виділених із 

місцевого 

бюджету 

(грн.) 

2017 рік 

1 

Кошти на соціальну допомогу дітям круглим сиротам, 

дітям-напівсиротам, та дітям-інвалідам, захворювання 

яких не пов’язане з наслідками Чорнобильської 

катастрофи, а також дітям-інвалідам загального 

захворювання 

2 

(1000 грн. 

кожному) 

2000,00 

2 
Кошти на соціальну допомогу учасникам ліквідації 

аварії Чорнобильської катастрофи 1 категорії. 

11 

(250 грн. 

кожному) 

2750,00 

3 
Кошти на соціальну допомогу учасникам ліквідації 

аварії Чорнобильської катастрофи 2 категорії. 

86 

(200 грн. 

кожному) 

17200,00 

4 
Кошти на соціальну допомогу учасникам ліквідації 

аварії Чорнобильської катастрофи 3 категорії. 

26 

(200 грн. 

кожному) 

5200,00 

5 Кошти на заходи до річниці  5000,00 

6 
Кошти для забезпечення санаторно-курортного 

оздоровлення 
 84000,00 

Всього: 116150,00 

     

Виділення коштів з міського бюджету у 2017 році в обсязі 32150,00 грн. на надання 

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

соціальної допомоги дітям-сиротам, напівсиротам та дітям-інвалідам, інвалідність яких не 

пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, дітям-інвалідам загального 

захворювання надасть змогу суттєво підвищити життєвий рівень постраждалих громадян 

та реалізувати державну політику в галузі соціального захисту потерпілих від наслідків 

Чорнобильської катастрофи (додаток 1, 2 до Програми). 

 

4. Виконання Програми 

Виконання Програми забезпечує виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради. 

5. Термін реалізації Програми 

Термін реалізації Програми з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2020 року. 

 

6. 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. 

 

7. Система організації виконання Програми та контролю 

Основними напрямками контролю за реалізацією Програми є щорічний звіт про 

використання коштів  

 

 

 

 



Додаток 1 

до Програми соціального захисту громадян 

Маловисківської міської ради, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, на 2017-2020 роки 

 

 

Список 

постраждалих дітей для вручення соціальної допомоги  

до річниці Чорнобильської катастрофи 

 
Діти-сироти 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я по 

батькові дитини-

сироти 

Число, 

місяць, рік 

народження 

№ 

посвідчення 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

опікуна 

Адреса проживання 

1 2 3 4 5 6 

1 
Рахімова Катерина 

Валеріївна 
18.08.2002 Д 897878 

Кузик 

Лариса 

Леонідівна 

вул. Набережна, 40,  

с. Краснопілка 

2 
Рахімова Світлана 

Валеріївна 
21.04.2004 Д 825029 

Кузик 

Лариса 

Леонідівна 

вул. Набережна, 40, 

с. Краснопілка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Програми соціального захисту громадян Маловисківської  

міської ради, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, на 2017-2020 роки 

 

Напрями реалізації та заходи районної Програми соціального захисту громадян,  

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2020 роки 
 

№ 

з/ 

п 

Назва напряму 

реалізації 

(пріоритетні 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

Фінансуван

ня 

Орієнтовані 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

грн. 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Програма 

сприятиме 

соціальній 

підтримці 

населення, яке 

постраждало 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Виділення коштів до 

Міжнародного Дня 

пам’яті жертв 

радіаційних аварій і 

катастроф, надання 

матеріальної допомоги 

дітям-сиротам, 

напівсиротам, дітям - 

інвалідам та учасникам 

ліквідації наслідків 

аварії на 

Чорнобильській 

АЕС 1, 2 та 3 категорії 

Квітень 

2017-2020 

року 

Виконавчий 

апарат 

Маловисківсь

кої міської 

ради 

Міський 

бюджет 

32 150,00 

тис.грн. 

Надання матеріальної 

допомоги дітям - 

сиротам, напівсиротам, 

дітям-інвалідам, та 

учасникам ліквідації 

наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

1, 2 та 3 категорії 

до Міжнародного 

Дня пам’яті жертв 

радіаційних аварій і 

катастроф в загальній 

сумі 32 150,00 грн. 

 

 
 


