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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Старобільської міської ради
23 грудня 2020 р.№ 3/45
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Комплексна міська програма соціального захисту громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2021 рік

Старобільськ - 2020
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Паспорт
комплексної міської програми соціального захисту громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2021 рік
1. Ініціатор розроблення програми

2. Розробник програми

Виконавчий комітет Старобільської
міської ради
Виконавчий комітет Старобільської
міської ради
Відділ соціального захисту населення
Старобільської міської ради

4. Відповідальний виконавець
програми
5. Учасники програми

Відділ соціального захисту населення
Старобільської міської ради
КУ “Старобільське РТМО”, Виконавчі
органи міської ради, комунальні
підприємства, установи, ГО
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3. Співрозробники програми
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6 Фінансування

2021 р.
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7. Строк реалізації програми

20, 00 тис грн
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І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС є одним із пріоритетних завдань
держави. У зв’язку із цим існує необхідність проведення комплексу заходів,
спрямованих на збереження здоров’я осіб, що постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, своєчасне та повноцінне їх лікування, соціальний
та матеріальний захист.
Робота із соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи за рахунок бюджету Старобільської міської територіальної громади
ведеться у 6 напрямках:
- виплата компенсацій за дві додаткові послуги, за якими передбачаються
доплати за рахунок власних коштів у разі недостатності суми грошової
допомоги громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
у санаторно-курортних закладах та закладах відпочинку, які мають ліцензію на
провадження господарської діяльності з медичної практики;
- надання 20% компенсації громадянам, віднесених до категорії 1, та дітям
з інвалідністю, які реалізують право вільного вибору закладу відповідного
профілю, мають бажання здійснити доплати за надання додаткових послуг за
рахунок власних коштів у разі недостатності суми грошової допомоги для
компенсації вартості путівки у вибраному закладі;
- 20% додаткової компенсація вартості робіт за встановлення телефону;
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- організація санаторно-курортного лікування громадян, постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- організація вшанування пам’яті Чорнобильської катастрофи шляхом
надання грошової допомоги та організація заходу до Міжнародного дня пам'яті
про чорнобильську катастрофу, благоустроєм пам’ятників на території
громади;
- поховання одиноких учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.
Проведення комплексу заходів щодо реалізації завдань Комплексної
міської програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи на 2021 р. (далі - Програма) передбачає об’єднання
зусиль органів державної влади всіх рівнів, місцевого самоврядування, закладів
освіти, культури, громадських організацій стосовно вирішення проблем цієї
категорії громадян.
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ІІ. Мета та завдання програми
Метою Програми є вирішення основних проблем громадян, постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи, (далі – постраждалих) зменшення
соціальної напруги серед постраждалого населення у зв’язку зі складною
соціально-економічною ситуацією в Старобільській міській територіальній
громаді.
Для досягнення основної мети передбачено здійснити заходи правового,
соціального, медичного, транспортно-побутового та культурно-масового
напрямків.
Основними завданнями Програми є:
- надання правової допомоги, підвищення рівня правової грамотності серед
постраждалих;
- посилення уваги до проблем оздоровлення та лікування постраждалих
громадян;
- покращання матеріально-технічної бази медичних закладів для якісного
проведення диспансерних оглядів;
- поліпшення умов діагностування постраждалих;
- формування у населення почуття громадської свідомості на прикладі
подвигу ліквідаторів.
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ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
Програма спрямована на поступове вирішення основних проблем і
зменшення соціальної напруги серед постраждалого населення Старобільської
міської територіальної громади шляхом розширення кола соціальних гарантій
для даної категорії наданих державою.
Програма має завдання протягом 2021 р. здійснити заходи у кількох
напрямках, а саме:
- правовому – своєчасне вирішення проблемних питань соціального
захисту постраждалих громадян;
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- соціальному - поліпшення стану виконання державних програм
соціального захисту постраждалого населення, здійснення благодійних акцій,
обідів, матеріальної підтримки громадян зазначеної категорії;
- медичному - збереження здоров'я постраждалого населення шляхом
поліпшення якості його медичного обслуговування громадян;
- культурно-масовому - збереження культурно-історичної спадщини
суспільства, подальший розвиток патріотичної освіти населення тощо.
Фінансове забезпечення заходів, передбачених цією Програмою,
проводиться за рахунок коштів бюджету Старобільської міської територіальної
громади.
Обсяг ресурсів, які планується залучити на виконання Програми, складає
20,0 тис. грн.
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V. Перелік завдань і заходів
Програмою передбачено здійснити протягом 2021 р. такі заходи:
- забезпечення висвітлення заходів Програми;
- надання допомоги на поховання працездатним не працюючим учасникам
ліквідації аварії на ЧАЕС;
- поліпшення спеціалізованої медичної допомоги в умовах стаціонарів;
- організація та проведення заходів щодо утримання в належному стані
пам’ятників, меморіальних плит із вшанування пам’яті ліквідаторів наслідків
аварії на ЧАЕС та прилеглої до них території;
- заходи до річниці аварії на ЧАЕС та Дня вшанування ліквідаторів аварії
на ЧАЕС;
- організація та проведення культурно-мистецьких заходів до річниці аварії
на Чорнобильській АЕС та Дня ліквідаторів аварії на ЧАЕС;
- організація та проведення в навчальних закладах району зустрічей учнів
з учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, „уроків мужності”, конкурсів
малюнків, плакатів, рефератів, творчих робіт, виставок, пов’язаних з тематикою
Чорнобильської катастрофи;
- надання дітям, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, у віці до 16 років
подарунків до Новорічних свят і до дня Святого Миколая;
- проведення конференцій, „круглих столів”, бесід з учнями навчальних
закладів на тему: „Пам'ять про Чорнобильську трагедію”;
- безкоштовне залучення дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи, до позашкільних закладів (гуртки, секції, студії тощо).
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VI. Напрями діяльності та заходи
Програма включає перелік завдань, заходів і показників, виконання яких
дозволить вирішити основні проблеми осіб, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи.

Перелік заходів програми

Виконавці

1

Правовий
захист

1.1.
Забезпечення
висвітлення заходів щодо
практичної
допомоги
постраждалим,дітямінвалідам і сирітам з числа
потерпілих
внаслідок
Чорнобильської катастрофи
1.2.
Роз'яснення
законодавства з питань
надання
соціальної
допомоги
ліквідаторам
катастрофи на ЧАЕС та
особам,
постраждалим
внаслідок аварії.

2.1 Поховання одиноких
учасників ліквідації аварії
на ЧАЕС

Очікуваний
результат

Відділ соціального
захисту населення
Старобільської
міської радиі

За рахунок коштів,
передбачених на
фінансування
виконавців
програми

Відділ соціального
захисту населення
Старобільської
міської радиі

За рахунок коштів,
передбачених на
фінансування
виконавців
програми

Всебічне
висвітлення дій
влади щодо
вирішення
соціальних
проблем
громадян,
постраждалих
внаслідок
аварії на ЧАЕС
Своечасне
вирішення
проблемних
питань
соціального
захисту
постраждалих
громадян
Забезпечення
соціального
захисту
учасників
ліквідації
аварії на ЧАЕС

За рахунок коштів,
передбачених на
фінансування
виконавців
програми

Відділ соціального
захисту населення
Старобільської
міської ради

За рахунок коштів,
передбачених на
фінансування
виконавців
програми

відзначення
пам'ятних дат
на належному
piвні,
формування
патріотичних
почутів серед
населения на
прикладі
наших земляків

Відділ соціального
захисту населення
Старобільської
міської радиі

За рахунок коштів,
передбачених на
фінансування
виконавців
програми

Поліпшення
соціального
становища
сімей
учасників
ліквідації
аварії

Відділ соціального
захисту населення
Старобільської
міської радиі

g.

Соціальний
захист

Джерела та
орієнтовні обсяги
фінансування (тис.
грн.)
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Назва
напрямку
діяльності
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2.2 Заходи до річниці аварії
на ЧАЕС та Дня вшанування
ліквідаторів аварії на ЧАЕС,
в тому числі:
надання
матеріальної
допомоги
учасникам
ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС;
надання
матеріальної
допомоги
дружинам
померлих
учасників
ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС;
- надання подарунків дітям
учасників
ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС;
- витрати на пальне під час
проведення
районних
урочистостей
2.3 Забезпечити надання
безоплатного проїзду 1 раз
на рік до будь якого пункту
України туди та назад
громадянам,
які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської катастрофи,
віднесених до 1 категорії, та
надання
50%
знижки
вартості проїзду 1 раз на рік
до будь якого пункту
України туди та назад на
залізничному
транспорті
міжміського сполучення
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Медичне
обслуговув
ання

Компенсаційні доплати на
санаторно-курортне
лікування

Відділ соціального
захисту населення
Старобільської
міської ради

4

Культурномасовий

4.1.
Організація
та
проведення
культурномистецьких
эаходів
до
річниці аварії на ЧАЕС та
Дня
вшанування
ліквідаторів на ЧАЕС

Виконавчий
комітет

4.2
Проведення
конференцій,
"круглих
столів", бесід з учнями
навчальних закладів
на
тему:
.Пам'ять
про
Чорнобильську трагедію"

Відділ культури,
туризму та
охорони
культурної
спадщини міської
ради

4.3 Безкоштовне залучення
дітей.
постраждалих
внаслідок Чорнобильської
катастрофи,
до
позашкільних
закладів
(гуртки, секції, студії тощо)

Відділ освіти
міської ради

За рахунок коштів,
передбачених на
фінансування
виконавців
програми
За рахунок коштів,
передбачених на
фінансування
виконавців
програми

За рахунок коштів,
передбачених на
фінансування
виконавців
програми

За рахунок коштів,
передбачених на
фінансування
виконавців
програми
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3

Відділ освіти
міської ради

За рахунок коштів,
передбачених на
фінансування
виконавців
програми
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4.4.
Організація
та
проведення заходів щодо
утримання в належному
стані
пам'ятників,
меморіальних
плит
по
вшануванню
пам'яті
ліквідаторів аварії на ЧАЕС
та
прилеглої
до
них
території

Забезпечення
якісного
санаторнокурортного
лікування
відзначення
пам'ятних дат
на належному
piвні,
формування
патріотичних
почутів серед
населения на
прикладі
наших земляків
посилення
иформаційного
забезпечення
формування
духовності у
підростаючого
покоління
підтримка та
заохочення до
розвитку
творчих
здібностей
дітей,
постраждалих
внаслідок
Чорнобильсько
ї катастрофи
збереження
пам'ятників для
нащадків

st

ar

ob

el

sk

.l

g.

ua

VII. Очікувані результати
Виконання Програми сприятиме проведенню заходів, спрямованих на
збереження здоров'я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, своєчасне та повноцінне їх лікування, соціальний та матеріальний
захист тощо. Поліпшення стану надання пільг, допомоги і компенсацій,
передбачених законодавством для громадян, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, надасть змогу зменшити соціальну напругу в
суспільстві й на місцевому рівні підвищити рівень забезпеченості та
захищеності населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи.

