
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
двадцятої сесії сьомого скликання 

(друге засідання) 

 

03 березня 2017 року  № 37 
 

 

Про затвердження  Програми 

„Чорнобильці серед нас, з нами  

в житті та пам’яті“ на 2017 рік 

 

 

      Відповідно до статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства 

економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради шостого скликання від 04 березня 2011 року „Про Порядок 

розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, 

моніторингу і звітності про їх виконання та включення до щорічних програм 

економічного та соціального розвитку населених пунктів Пирятинської міської 

ради“, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму „Чорнобильці серед нас, з нами в житті та 

пам’яті“ на 2017 рік (додається). 

2. Відповідальність за ефективне використання коштів, виділених на 

виконання заходів Програми,  покласти на управління соціального захисту 

населення Пирятинської районної державної адміністрації (Гудзь В.В.),  

районну громадську організацію „Союз Чорнобиль Україна“ (Ухань В.М.), та 

фінансове управління міської ради (Кеда С.Ю.).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та  постійну 

комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, 

охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 
 

 

Міський голова                                                                          О.РЯБОКОНЬ  



 Додаток  

 до рішення двадцятої сесії 

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

 (друге засідання) 

 03 березня 2017 року № 37 
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Розділ I. Вступ 

        

Програма розроблена відповідно до Закону України від 28.02.1991                     

№ 796-XII „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи“; Указу Президента України від 10.11.2006                        

№ 945/2006 „Про день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС“. 

 

Розділ 2. Оцінка поточної ситуації 

 

31 рік минуло з того часу, як сталася Чорнобильська трагедія. На 

території району проживає 1087 осіб, які мають статус постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, з них по місту - 389 особи, по селу - 698. На даний 

час в районі та об’єднаній територіальній громаді проводяться на належному 

рівні заходи по вшануванню ліквідаторів, вдів, осіб, потраждалих від 

Чорнобильської катастрофи, але забезпечення даної категорії громадян життєво 

необхідними медикаментами недостатнє. 

 

Розділ 3.  

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Недостатній рівень забезпечення життєво необхідними медикаментами   

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

     

Розділ 4. Мета Програми 

 

       Забезпечення  вшанування міською об’єднаною громадою  героїчного 

подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 

посилення уваги до проблем громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, посилення їх захисту.  

                                                     

Розділ 5. Обгрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми 

 

Виконання Програми передбачає проведення заходів для постраждалих 

внаслідок аварії на  ЧАЕС. 

Провести  районні благодійні заходи: 

1. До Дня Чорнобильної трагедії (26 квітня 2017 року), в якому 

передбачити покладання квітів до пам’ятного знаку, нагородження та 

відзначення цінними подарунками, активістів громадського руху ,,Союз 

Чорнобиль України“, відвідування хворих чорнобильців. 

2. До Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 

(14 грудня 2017 року), в якому передбачити: 

покладання квітів до пам'ятного знаку; 



нагородження та відзначення цінними подарунками, ліквідаторів аварії на 

ЧАЕС; 

відвідування ліквідаторів аварії на ЧАЕС, що знаходяться на 

стаціонарному лікуванні. 

3. Надання адресної натуральної допомоги постраждалим внаслідок 

аварії на ЧАЕС: 

нагородженням цінними подарунками активістів громадського руху 

,,Союз Чорнобиль України“ та ліквідаторів аварії на ЧАЕС за поданням 

районної громадської організації; 

пільгове медичне забезпечення громадян, постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (відпуск ліків для осіб, які мають статус 

ліквідатора аварії на ЧАЕС). 

 

Розділ 6. Обсяги та джерела фінансування Програми 

 

Загальний обсяг фінансування Програми становить   50 000  грн.,  в тому 

числі за рахунок районного бюджету  25 000  грн., за рахунок бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади  25 000  грн. 

                                             
Розділ 7. Строки виконання Програми 

 

Термін реалізації Програми – 2017 рік. 

                       
Розділ 8. Перелік завдань і заходів на впровадження Програми: 

 
 № п/п Завдання                          Заходи 

1 Проведення заходів з 

вшанування пам’ятних дат, 

пов’язаних  з Чорнобильською 

трагедією. 

 

   Забезпечення життєво 

необхідними медикаментами   

громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, учасників ліквідації 

наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС. 

 

1. Організувати зустрічі керівництва та 

громадськості району з ліквідаторами, 

вдовами, особами, постраждалими 

внаслідок аварії на ЧАЕС. 

 

2. Організувати відвідування хворих 

чорнобильців за місцем проживання та в 

лікувальних закладах, приділивши 

особливу увагу інвалідам та дітям-

інвалідам Чорнобиля. 

3. Нагородити цінними подарунками,  

активістів громадського руху ,,Союз 

Чорнобиль України“ та учасників 

ліквідації аварії на ЧАЕС. 

4. Пільгове медичне забезпечення громадян, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи (відпуск ліків для осіб, які 

мають статус ліквідатора аварії на ЧАЕС). 

 

 



Розділ 9. Результативні показники реалізації головних цілей Програми 

 

Реалізація Програми надасть змогу: 

охопити заходами 60 % громадян, які постраждали внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС; 

посилити увагу до громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

поліпшити медичне, соціально – побутове обслуговування громадян, 

соціальну підтримку та матеріальну допомогу постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи  та учасникам ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС. 

 

Розділ 10. Організація виконання, здійснення контролю за виконанням 

Програми 
 

Організація виконання Програми покладається на управління  

соціального захисту населення Пирятинської районної державної адміністрації 

та районну громадську організацію „Союз Чорнобиль України“. 

Контроль за виконанням Програми покладається на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому Шикеринця І.С. та постійну комісію 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони 

здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 

 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення 

Пирятинської райдержадміністрації                                       В.В.Гудзь 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 
ПАСПОРТ 

Програми „Чорнобильці серед нас, з нами в житті та пам’яті“  

на 2017 рік 

 

1. Ініціатор: Пирятинська районна державна адміністрація. 

2. Розпорядження міського голови від 14.02.2017 № 15 

3. Розробник Програми – управління  соціального захисту населення Пирятинської 

райдержадміністрації, м. Пирятин, вул. Ярмаркова, 41, 37000. 

4. Співрозробник Програми – Пирятинська районна громадська організація „Союз 

Чорнобиль України“. 

5. Відповідальний виконавець Програми – управління  соціального захисту населення 

Пирятинської райдержадміністрації, громадська організація „Союз Чорнобиль 

України“. 

6. Учасники Програми: 

міська об’єднана територіальна громада; 

управління  соціального захисту населення райдержадміністрації; 

районна громадська організація „Союз Чорнобиль України“. 

7. Термін реалізації Програми: 2017  рік. 

8.  Місцеві бюджети району, які беруть участь у виконанні Програми – районний 

бюджет, бюджет міської об’єднаної територіальної громади. 

9. Обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми 

- коштів бюджету міської ОТГ -  25 000 грн. 

- коштів районного бюджету – 25 000 грн. 
 

 

Додаток 2 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 
Ресурсне забезпечення Програми „Чорнобильці серед нас, з нами в житті та пам’яті“  

на 2017 рік 

 
Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

           Етапи  виконання Програми Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

                             І   ІІ       ІІІ 

2017 рік 20__рік 20_рік 20__ 

20__рр 

20___ 

20___рр 

Обсяг ресурсів, усього, грн. 

У тому числі: 

50000 - - - - 50000 

Місцевий бюджет - - - - - - 

Районні, міські ( міст 

обласного 

підпорядкування) бюджети 

25000 - - - - 25000 

Бюджети сіл, селищ,  

бюджет міської ОТГ 

25000 - - - - 25000 

Кошти небюджетних 

джерел 

- - - - -  

 



Додаток 3 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 

Напрями діяльності та заходи Програми Чорнобильці серед нас, з нами в житті та 

пам’яті“ на 2017 рік 

 
№       

п/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

грн 

1 Проведення заходів 

по вшануванню 

пам’ятних дат, 

пов’язаних з 

Чорнобильською 

трагедією 

 

 Забезпечення 

необхідними 

медикаментами   

громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи, 

учасників ліквідації 

наслідків аварії на 

Чорнобильській 

АЕС. 

 

1.Організувати зустрічі 

керівництва та 

громадськості району з 

ліквідато рами, вдовами, 

особами, постраж далими 

внаслідок аварії на ЧАЕС. 

 

2.Організувати 

відвідування хворих 

чорнобиль ців за місцем 

проживання та в 

лікувальних закла дах, 

приділивши особливу 

увагу інвалідам та дітям-

інвалідам Чорнобиля. 

 

3.Нагородити цінними 

подарунка ми активістів 

гро мадського руху ,,Союз 

Чорнобиль України’’ 

учасників ліквідації аварії 

на ЧАЕС. 

 

4. Пільгове медичне 

забезпечення громадян 

постраждалих внаслідок 

Чорнобильської 

катастроф (відпуск ліків 

для осіб, які мають статус 

ліквідатора аварії на 

ЧАЕС). 

2017 Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації,   

ПРГО ,,Союз 

Чорнобиль України’’, 

виконком 

міської ради. 

районний 

бюджет,  

 

бюджет 

міської 

ОТГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районний 

бюджет,  

 

бюджет 

міської 

ОТГ 

 

 

районний 

бюджет, 

 

бюджет 

міської 

ОТГ 

 

2 000 

 

 

 

2 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000 

 

 

3 000 

 

 

 

 

20 000 

 

 

 

20 000 

    Всього                                                                                                                                          50 000 грн. 

 

Додаток 4  

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин   

 
КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

Пирятинська  міська  рада 

Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 

Код відомчої класифікації _______01_________________________________  

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету____0118800_________________________ 

Код КЕКВ ____2620 ______________________________________________ 

 

№

 

з/

п 

Показники Правова 

підстава 

Відповідаль 

ний за 

проведення 

заходу  

Затверджено на 2017  

рік 

В тому числі по місяцях 



    Всього В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

С
іч

ен
ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь
 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь
 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь
 

1 Соціальні 

заходи 

Рішення  20-ї 

сесії  міської  

ради сьомого 

скликання  від 

03.03.2017 

№ 37  

Виконком  

міської  ради 

 

25,0 

 

25,0 

    

2
5
,0

 

        

 

У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу (кошти 

загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

 

Провідний спеціаліст з 

економічних питань 

виконкому міської ради Л.М.Тараненко 

 

 

Секретар міської ради       Т.Г.Чайка 

 
03 березня 2017 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


