
Схвалено
рішенням Комітету Верховної 

Ради України з питань соціальної 
політики та захисту прав ветеранів

(Протокол від 30.07.2021 року № 80)

_____________Третьякова Г.М.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

учасників слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань 
соціальної політики та захисту прав ветеранів на тему: 
«Чорнобильська катастрофа. Стан соціальної захищеності 

постраждалих осіб та актуальні завдання подолання наслідків»

У Законі України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» видатки 
на соціальний захист громадян. які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, передбачені Міністерству соціальної політики України (далі – 
Мінсоцполітики) за бюджетною програмою за КПКВК 2501200 «Соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі - 
КПКВК 2501200) в обсязі 2570,2 млн грн, що на 403,5 млн грн (обсяг у 2020 році 
з усіма змінами протягом 2020 року – 2 166 709,5 тис. грн.) більше ніж 
передбачалося у Державному бюджеті України на 2020 рік. Зокрема, видатки 
враховані за такими напрямами:

доплати за роботу у зоні відчуження, надання щорічної та додаткової 
відпусток, збереження заробітної плати у разі переведення на нижчеоплачувану 
роботу та у зв’язку з відселенням громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи – 751 млн грн;

виплати компенсації та інших допомог певних видів, передбачених 
законом, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 
1011,0 млн грн;

безоплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи – 514,4 млн грн;

санаторно-курортне лікування громадян, віднесених до категорії 1 та дітей 
з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою – 
255,5 млн грн;

допомога по тимчасовій непрацездатності громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи – 38,1 млн грн.

За інформацією Державної казначейської служби України, видатки на 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, передбачені розписом асигнувань державного бюджету на січень-
березень 2021 рік у обсязі 716,2 млн грн, станом на 24.03.2021 рік профінансовані 
на 100 відсотків до планових призначень на цей період.



Щодо пенсійного забезпечення потерпілих осіб від аварії на 
Чорнобильській АЕС

Пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС регулюється Законом України від 28 лютого 1991 року 
№ 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» (далі – Закон № 796) та Порядком обчислення 
пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 
2011 року № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі – Постанова 1210).

З 1 липня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України 
від 26 червня 2019 року № 543 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України», зокрема Постанови № 1210. З урахуванням змін 
військовозобов’язаним, призваним на військові збори, які брали участь у 
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, також надано право на 
призначення пенсії по інвалідності, виходячи з п’ятикратного розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. 

У результаті проведення територіальними органами Пенсійного фонду 
України перерахунку пенсій зазначеної категорії громадян відбулося значне 
підвищення розмірів пенсійного забезпечення військовослужбовців, які брали 
безпосередню участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС і внаслідок цього 
стали особами з інвалідністю.

Проте закладена формула обрахунку пенсії для вказаної категорії 
пенсіонерів на сьогодні втрачає закладений у ній при прийнятті зміст у зв’язку зі 
стрімким зростанням середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну 
застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, 
порівняно із розмірами мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 
1 січня відповідного року та, як наслідок – зменшення середньомісячного 
коефіцієнту заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії. 
Унаслідок цього суттєвого підвищення пенсії не відбувається.

При застосуванні зазначеної формули обрахунку пенсії також має місце 
суттєва диспропорція у розмірах призначених пенсій учасникам ліквідації аварії 
на ЧАЕС залежно від року, коли проводився відповідний обрахунок. 

Видатки на виплату пенсій особам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, щорічно передбачаються у Державному бюджеті 
України у складі бюджетної програми за КПКВК 2506080 «Фінансове 
забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за 
пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду». У Законі 
України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» за цією програмою 
затверджено кошти у сумі 195319,4 млн грн.

Головним розпорядником цих коштів є Мінсоцполітики, яке самостійно 
визначає пріоритети та напрями спрямування коштів за бюджетними 
програмами, які він виконує.

Станом на 1 березня 2021 року на обліку в Пенсійному фонді України 
перебуває 55 847 осіб, з числа учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з 



Чорнобильською катастрофою (категорія 1), середній розмір пенсії яких 
становить 10 108,22 грн.

З них отримують пенсію:
відповідно до статті 54 Закону – 39 723 особи, середній розмір пенсії яких 

становить 9 992,19 грн;
відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених 

з військової служби, та деяких інших осіб» – 9 145 осіб, середній розмір пенсії 
яких становить 9 923,09 грн;

відповідно до інших Законів України (крім Закону України «Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»)                          
–  6 979 особи, середній розмір пенсії яких становить 11 011,21 грн.

Для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
мінімальний розмір пенсії  встановлено:

- І група – 3 184,2 грн (180%);
- ІІ група – 2 830,4 грн (160%);
- ІІІ група –  2 565,05 грн (145%) прожиткового мінімуму встановленого 

для осіб, які втратили працездатність. 

До мінімального розміру пенсії встановлюється додаткова пенсія за 
шкоду заподіяну здоров’ю внаслідок аварії на ЧАЕС у розмірах:

- І група – 474,50 грн,   
- ІІ група – 379,60 грн, 
- ІІІ група – 284,70 гривні.

*При цьому мінімальна пенсійна виплата вказаній категорії осіб з урахуванням підвищень 
доплат, крім пенсій за особливі заслуги, становить:

1) для осіб з інвалідністю-учасників ліквідації:
- І групи – 5 041,6 грн ( 285 %),
- ІІ групи – 4 510,9 грн (255 %), 

 - ІІІ групи – 3 980,2 грн (225 %) прожиткового мінімуму встановленого 
для осіб, які втратили працездатність. 

2) для осіб з інвалідністю-учасників ліквідації  прирівняних до осіб з 
інвалідністю внаслідок  війни:

- І групи – 11 498,5 грн ( 650 %),
- ІІ групи – 9 287,2 грн (525 %), 
- ІІІ групи – 6 368,4 грн (360 %) прожиткового мінімуму встановленого для 

осіб, які втратили працездатність.

Для інших осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний 
зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

- І група – 2 653,5 грн (150%),
- ІІ група – 2 211,2 грн (125%),
- ІІІ група – 1 945,9  грн (110%) прожиткового мінімуму встановленого для 

осіб, які втратили працездатність. 



До розміру пенсії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи 
встановлюється додаткова пенсія за шкоду заподіяну здоров’ю в 
розмірах: 

- особам з інвалідністю І групи – 341,64 грн;
- особам з інвалідністю ІІ групи – 227,76 грн;
- особам з інвалідністю ІІІ групи, дітям-особам з інвалідністю, хворим на 

променеву хворобу – 170,82 гривень;
- особам, що належать до категорії 3 – 113,88 грн;
- особам, що належать до категорії 4 – 56,94 грн.

Розмір пенсії
постраждалих І категорії внаслідок аварії на ЧАЕС

(пункти 11,13 постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210)  
станом на 01.01.2021

№ 
п/п

Група 
інвалі
дності

Категорія осіб

Державна 
пенсія, 

мінімальний 
розмір, грн.

Додаткова 
пенсія, 

грн.

Разом до 
виплати

1 2 3 4 5 (4+5)

учасники ліквідації 
(180%) 3 184,2 474,50 3 658,7

1 І інші особи з інвалідністю, 
щодо яких встановлено 

причинний зв’язок 
інвалідності з ЧК (150%)

2 653,5 341,64 2 995,1

учасники ліквідації 
(160%) 2 830,4 379,60 3 210

2 ІІ інші особи з інвалідністю, 
щодо яких встановлено 

причинний зв’язок 
інвалідності з ЧК (125%)

2 211,2 227,76 2 439

учасники ліквідації 
(145%) 2 565 284,70 2 849,7

3 ІІІ інші особи з інвалідністю, 
щодо яких встановлено 

причинний зв’язок 
інвалідності з ЧК (110%)

1 945,9 170,82 2 116,7

* Мінімальний прожитковий розмір для осіб, які втратили працездатність станом на  
01.01.2021  становив 1 769,00 грн



Мінімальний розмір пенсійних виплат 
осіб з інвалідністю - учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (пункт 12 

постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210) станом на 01.01.2021

№ 
п/п

Група 
інвалідності

% від прожиткового 
мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність 
(1 769,00 грн.)

Мінімальний розмір, 
грн.

1 І 285 5 041,65

2 ІІ 255 4 510,95

3 ІІІ 225 3 980,25

* Мінімальний прожитковий розмір для осіб, які втратили працездатність  станом на  
01.01.2021  становив 1 769,00 грн

Слід також нагади, що з 1 жовтня 2017 року військовослужбовцям, які брали 
участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження 
дійсної строкової служби, та військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації 
наслідків інших ядерних аварій та випробувань під час проходження дійсної 
строкової служби, та членам їх сімей у разі втрати годувальника надано право на 
обчислення розміру пенсії (за бажанням) з п’ятикратного розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Станом на 1 березня 
2021 року таких осіб близько 18 тис осіб.

Разом з тим,  за зверненням Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини Урядом розроблено та подано на розгляд Верховної Ради України проект 
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо 
підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб», (реєстр. 
№ 4555 від 29.12.2020), яким передбачається встановити з 2022 року рівні 
можливості пенсійного забезпечення для всіх учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС в частині використання права обчислювати 
заробітну плату з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня відповідного року. Проте не всі громадські 
організації погоджуються з можливим прийняттям цього Закону. Водночас 
29 квітня 2021 року Верховною Радою України прийнято законопроект за основу 
зі скороченим строком підготовки до другого читання.

Щодо оздоровлення громадян, які постраждали  внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

Відповідно до Закону № 796 путівками для санаторно-курортного 
лікування та відпочинку забезпечуються постраждалі громадяни, віднесені до 



категорії 1, та діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з наслідками 
Чорнобильської катастрофи.

Організація санаторно-курортного лікування постраждалих громадян 
здійснюється відповідно до Порядку надання щорічної грошової допомоги для 
компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам 
відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової 
компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
23.11.2016 № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі – 
Порядок № 854), у межах бюджетних призначень, передбачених Мінсоцполітики 
за КПКВК 2501200.

Порядком № 854 передбачено укладення тристоронньої угоди між 
постраждалою особою, структурним підрозділом з питань соціального захисту 
населення та санаторно-курортним закладом. При цьому постраждалій особі 
забезпечується право самостійного вибору санаторно-курортного закладу для 
оздоровлення чи відпочинку. 

Водночас, за бажанням постраждалої особи їй виплачується грошова 
компенсація в розмірі середньої вартості путівки, що встановлюється Кабінетом 
Міністрів України у разі відмови від санаторно-курортного лікування. 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 838 «Про 
розмір середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість 
путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 
згідно з якою середня вартість путівки для виплати грошової компенсації замість 
путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
визначається щороку з розрахунку 35 відсотків розміру одного прожиткового 
мінімуму, встановленого законом на 1 січня відповідного року для осіб, які 
втратили працездатність. На сьогодні розмір путівки на 12 діб фактично в 
середньому коштує близько 10000 грн, а компенсація складає - 619 грн.

Так у 2020 році за програмою КПКВК 2501200 було передбачено видатки 
у сумі – 2166,7 млрд грн. У 2021 році – 255,5 млн грн це на 114,1 млн грн більше 
ніж у минулому році.

Наразі заплановано оздоровити близько 43 постраждалих осіб, із 
захворюванням нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта 
та спинного мозку) – 100 % від потреби, близько 734 дітей з інвалідністю, 
інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, у супроводі одного 
із батьків – 100 % від потреби та близько 29 337 особи, віднесених до категорії 
1, за різними нозологіями – 89,6 % від потреби.

Водночас, слід звернути увагу на те, що наприкінці 2014 року Законом 
України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року № 76-VIII (далі – Закон 
№ 76) реформовано систему пільг компенсаційних виплат громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме було внесено зміни 
до Закону №  96 відповідно до яких, зокрема, скасовано безоплатне забезпечення 
санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок особам, 
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 2 
та для осіб які супроводжують осіб віднесених до категорії 1 та мають І групу 



інвалідності.
В свою чергу, рішенням Конституційного Суду України від 17 липня 

2018 року № 6-р/2018 (далі ‒ Рішення суду № 6-р/2018) визнано такі зміни не 
конституційними, зокрема, підпункт 2 пункту 4 розділу I Закону № 76.

Разом з тим, питання поновлення права на санаторно-курортне лікування 
для постраждалих осіб 2-3 категорій залишається невирішеним.

Щодо питань медичного забезпечення
Динаміка чисельності громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи
Станом на 01.01.2021року на обліку в структурних підрозділах з питань 

соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних 
адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) 
рад перебувають 1 718 113 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи (в тому числі в Київській області - 563 825 осіб), з них:

181,1 тис. учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 
1 534,8 тис. осіб, потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС, із яких 

322,8 тис. дітей;
2,1 тис. осіб, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій 

та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням 
ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних 
робіт.

Інформація про чисельність осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи та інших категорій громадян (у розрізі категорій, областей та по 
роках), додається.

Чисельність громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, та інших категорій громадян за останні п’ять років скоротилася на 
194 801 осіб (з 1 912 914 осіб станом на 01.01.2017 року до 1 718 113 осіб станом 
на 01.01.2021 року), з них: чисельність учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС зменшилась на 23 071 особу, потерпілих від 
Чорнобильської катастрофи – на 173 875 осіб, дітей – на 75 228 осіб. 

Поряд з цим спостерігається також тенденція до зменшення чисельності 
осіб, віднесених до категорії 1, тобто осіб з інвалідністю, як за рахунок учасників 
ліквідації наслідків аварії, так і за рахунок потерпілих від Чорнобильської 
катастрофи. Якщо станом на 01.01.2017 рік осіб з інвалідністю налічувалося 
понад 107 тис., то станом на 01.01.2021 рік – майже 104 тис. осіб.

Серед осіб з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською 
катастрофою (загальна чисельність 104 526 осіб), 53,2 % – це безпосередні 
учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (55 573 особи).

За інформацією обласних державних адміністрацій у Волинській області 
проживає 124,1 тис. постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, з 
них 110,1 тис. осіб на території радіоактивного забруднення. Майже 46 тисяч 
постраждалих користуються соціальною підтримкою серед яких 1877 учасників 
ліквідації аварії наслідків аварії.

У Чернігівській області статус постраждалих внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС мають 64,8 тис. осіб, серед яких 7,8 тис. дітей, 8,0 тис. 



учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та 4,3 тис. осіб з 
інвалідністю.

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
здійснюється відшкодування витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на 
території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів 
медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними 
металами та металокерамікою.

Відшкодування  витрат здійснювалося за процедурою, передбаченою 
наказом Мінсоцполітики від 10.06.2019 № 912 «Про затвердження Порядку 
відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території 
України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного 
призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та 
металокерамікою». 

За даним напрямом Фондом соціального захисту інвалідів:
у 2018 році - спрямовано 4,5 млн грн для відшкодування витрат на лікування 

133 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
у 2019 році - спрямовано 3 млн грн для відшкодування витрат на лікування 

94 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
За бюджетною програмою 2507020 «Фінансова підтримка громадських 

об’єднань осіб з інвалідністю, які мають статус всеукраїнських» (далі  - КПКВК 
2507020) відповідно до паспорта бюджетної програми 2507020 на 2019 рік  
передбачено за напрямом «відшкодування громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» 3 млн грн. 

Протягом останніх років відзначається динаміка щодо зменшення обсягу 
бюджетного фінансування за відповідною програмою, внаслідок чого Фонд не 
має можливості щодо повного задоволення потреб усіх громадян, які 
звертаються за отриманням відповідної фінансової допомоги.

Згідно з заявками, поданими  громадськими об’єднаннями у 2019 році, 
потреба у коштах на відшкодування лікування громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, значно перевищувала суми, які 
передбачені у бюджеті на зазначені цілі.

У 2020 році у відповідності до діючих законодавчих та нормативно-
правових актів напрямок «відшкодування громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на 
території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах,  виробів 
медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними 
металами та металокерамікою» Фондом не фінансується.

У зв’язку з набранням чинності постановами Кабінету Міністрів України від 
13.05.2020 року № 357 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 14.03.2018 року № 183 та від 03.03.2020 року № 166» абзац 1 пункту 
2 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 166 «Деякі питання 
надання фінансової підтримки громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю» 
щодо відшкодування коштів на лікування на загальну суму до 4,2 млн грн  
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виключено.

На сьогодні постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 № 449 
«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 року 



№ 183 та від 03.03.2020 року № 166» передбачено спрямувати у 2021 році кошти 
у сумі до 4,15 млн грн на відповідні відшкодування у порядку, затвердженому 
Міністерством соціальної політики за погодженням із Міністерством фінансів.

Також, варто передбачити видатки на поновлення фінансування бюджетної 
програми «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування 
онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних 
технологій громадян. які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Разом з тим, комплексним розв'язанням завдань охорони здоров'я, 
соціальної політики і використання забруднених територій на основі державних 
цільових програм з цих питань та урахування інших напрямів економічної та 
соціальної політики, досягнень в галузі науки та охорони навколишнього 
середовища може стати прийняття Загальнодержавної програми подолання 
наслідків Чорнобильської катастрофи.

Щодо бюджетної програми «Забезпечення житлом громадян, які 
постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи»

За даними Державної служби статистики в Україні станом на 
01.01.2015 року кількість сімей та одинаків, з числа осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи (I та II категорії), та  які перебували на 
квартирному обліку – 17 808, та 110 - отримали житло та поліпшили свої житлові 
умови.

Кількість сімей та одинаків з числа осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (I та II категорії), та які перебували на квартирному 
обліку станом на 01.01.2015 року за часом перебування на обліку та кількістю 
членів сім'ї:

У тому числі
за часом перебування на обліку за кількістю членів сім’їПеребували

у черзі менше 
року

1-5 
років

6-9 
років

10 
років та 
більше

1 особа 2-3 
особи

4-5 
осіб

6 осіб 
та 

більше
17 808 262 2601 3242 110703 2529 7271 6827 1181

Кількість сімей та одинаків з числа осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (I та II категорії), та які одержали житло та 
поліпшили свої житлові умови станом на 01.01.2015 року за часом перебування 
на обліку:

Із загальної кількості перебували на облікуОдержали
житло та

поліпшили
житлові умови

менше року 1-5 років 6-9 років 10 років та 
більше

110 2 17 11 80

Також Державна служба статистики України повідомила про зупинення 
збору інформації за формою державного статистичного спостереження № 4-
житлофонд «Квартирна черга та надання житлових приміщень» починаючи зі 
звіту за 2015 рік. Зазначене статистичне спостереження не включено до проекту 
плану державних статистичних спостережень  на 2016 рік та станом на сьогодні 
не здійснюється.



Водночас, відповідно до пункту 3 частини другої статті 4 Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги», пункту 8 Положення про Міністерство 
розвитку громад та територій України (далі – Мінрозвитку), затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 (у 
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року № 850), 
наказом Мінрегіону від  16.12.2019 року № 312 затверджені примірні форми, 
зокрема, про надання житла населенню та про кількість сімей та одинаків, які 
перебували на квартирному обліку.

Пунктом 2 цього наказу установлено керівникам структурних підрозділів, 
до компетенції яких належать питання житлово-комунального господарства, 
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 
забезпечити збір інформації згідно із затвердженими примірними формами, її 
обробку та узагальнення у розрізі відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці та подання до Мінрегіону.

Враховуючи вищевикладене, актуальна інформація щодо громадян, які 
перебувають на квартирному обліку та поліпшили свої житлові умови станом на 
01.01.2021 року (згідно з даними, наданими Київською міською та обласними 
держадміністраціями) наразі опрацьовується структурними підрозділами 
Мінрегіону.

Попередня інформація:

Сім'ї та одинокі особи, які 
перебували на квартирному 
обліку станом на 01.01.2020, 

тис. сімей

Сім'ї та одинокі особи, які 
перебували на квартирному 
обліку та одержали житло 
станом на 01.01.2020, тис. 

сімей

№ 
з/п

Адміністративно-
територіальна 

одиниця загаль
на 

кількі
сть

які 
перебува

ли  у 
списках 

на 
позачерг

ове 
одержан
ня житла

які 
перебувал

и у 
списках 

на 
першочер

гове 
одержанн
я житла

загаль
на 

кількі
сть

які 
перебува

ли  у 
списках 

на 
позачерг

ове 
одержан
ня житла

які 
перебувал

и у 
списках 

на 
першочер

гове 
одержанн
я житла

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Вінницька 
область 7,949 3,063 1,366 0,058 0,008 0,020

2 Волинська 
область 4,477 1,554 0,872 0,033 0,006 0,014

3 Дніпропетровська 
обл. 9,870 4,330 2,339 0,200 0,044 0,046

4 Донецька область 19,0 6,412 2,230 0,239 0,68 0,139

5 Житомирська 
область 12,731 3,044 3,284 0,053 0,025 0,012

6 Закарпатська 
область 2,120 0,733 0,351 0,019 0,006 0,009

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/197-2014-%D0%BF#n100


7 Запорізька 
область 21,48 7,069 2,935 0,078 0,014 0,043

8 Ів.-Франківська 
область 12,0 3,586 1,816 0,013 0,005 0,008

9 Київська область 11,07 3,627 2,227 0,037 0,012 0,020

10 Кіровоградська 
область 5,152 1,647 0,969 0,032 0,011 0,009

11 Луганська 
область 4,144 1,751 0,528 0,044 0,027 0,017

12 Львівська область 5,831 3,819 0,934 0,032 0,02 0,012

13 Миколаївська 
область 10,01 3,886 1,095 0,154 0,102 0,043

14 Одеська область* - - - - - -

15 Полтавська 
область* - - - - - -

16 Рівненська 
область 13,889 4,441 2,697 0,041 0,011 0,025

17 Сумська область 28,53 7,023 3,055 0,036 0,01 0,018

18 Тернопільська 
область 4,633 1,529 0,063 0 0 0

19 Харківська 
область 20,569 7,250 2,729 0,132 0,058 0,051

20 Херсонська 
область 2,736 0,939 0,481 0,016 0 0

21 Хмельницька 
область* - - - - - -

22 Черкаська область 10,913 3,373 1,184 0,016 0,008 0,008

23 Чернівецька 
область 10,986 3,368 1,028 0,041 0,007 0,003

24 Чернігівська 
область 9,842 2,822 2,324 0,031 0,003 0,026

25 м. Київ* - - - - - -

Всього 227,93
2 75,266 34,507 1,305 1,057 0,523

* - інформацію не надано

При цьому за інформацією Чернігівської обласної державної адміністрації 
1074 сім’ї чорнобильців потребують поліпшення житлових умов, в тому числі 
237 сімей, де є постраждалі категорії 1, та які мають право на позачергове 
забезпечення житлом, 629 сімей переселенців із зони радіоактивного 
забруднення та 208 сімей, в якій є постраждалі віднесені до категорії 2. 

З 2014 року бюджетна програма «Забезпечення житлом громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» не діє. З огляду на 
зазначене ряд обласних державних адміністрацій звертається з проханням 
поновити фінансування зазначеної програми.

Оскільки порушене питання потребує термінового врегулювання та 
нагального вирішення, народними депутатами України, зокрема і членами 
Комітету напрацьовано та внесено до Верховної Ради України проект Постанови 
Верховної Ради України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації 
права громадян на житло» (реєстр. №5251 від 15.03.2021 року).



Проектом Постанови передбачається доручити Кабінету Міністрів України 
забезпечити проведення комплексного (змістовного) аналізу стану  забезпечити 
громадян житлом за категоріями, у розрізі областей, міст, ОТГ, відомств, а також 
в цілому по країні щодо кількості громадян, що перебувають у чергах; коштів, 
необхідних для забезпечення громадян житлом з урахуванням середньої вартості 
житла на відповідній території; середнього та максимального строку 
перебування на обліку громадян, динаміки руху житлової черги по роках з 1991 
року; статистики отримання житла громадянами за останні 10 років. 

Крім того передбачається здійснити верифікацію отриманої інформації 
Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством цифрової 
трансформації України та іншими заінтересованими центральними органами 
виконавчої влади із відповідними державними реєстрами. 

За інформацією Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
Секретаріат Омбудсмана теж звернувся до обласних державних адміністрацій 
щодо надання актуальної інформації в частині забезпечення житлом 
постраждалих та евакуйованих громадян внаслідок аварії на Чорнобильській 
АЕС.

Щодо матеріального забезпечення застрахованих осіб, потерпілих осіб 
від аварії на Чорнобильській АЕС

Відповідно до норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (далі – Закон № 1105) 
одним з основних завдань Фонду соціального страхування України (далі – Фонд) 
є надання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг за 
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та страхуванням 
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності.

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим 
особам в розмірі від 50 до 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) 
залежно від страхового стажу. 

При цьому застрахованим особам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, одному з батьків або особі, 
що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від 
Чорнобильської катастрофи, допомога по тимчасовій непрацездатності 
виплачується в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу).

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі 
матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за 
період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 
календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження 
двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів.

Жінкам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 
180 календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (90 – до 
пологів та 90 – після пологів). 

Згідно зі статтею 13 Закону № 796 держава бере на себе відповідальність за 
завдану шкоду громадянам та зобов’язується відшкодувати її за пошкодження 



здоров’я або втрату працездатності громадянами та їх дітьми, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Відповідно до пункту 8 Порядку використання коштів державного бюджету 
для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 року № 936, Мінсоцполітики 
відшкодовує Фонду витрати, пов’язані з оплатою особам, застрахованим у 
системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності, листків непрацездатності за період 
лікування в санаторіях, виплати понад установлені законодавством розміри 
допомоги по тимчасовій непрацездатності (у тому числі допомоги по догляду за 
хворою дитиною), вагітності та пологах.

Відповідно до статті 34 Закону № 1105 та Порядку фінансування 
страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам 
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим 
на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, 
затвердженого постановою правління Фонду від 19.07.2018 року № 12, 
фінансування страхувальників здійснюється на підставі поданих ними заяв-
розрахунків, що містять інформацію про нараховані застрахованим особам суми 
матеріального забезпечення, в тому числі  постраждалим внаслідок 
Чорнобильської катастрофи.

Згідно з поданими страхувальниками заявами-розрахунками на 2020 – 
2021 роки для фінансування Фондом матеріального забезпечення за видами 
допомог постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи витрати 
(фактичні) на пільги склали:

             2020 рік        Станом                                                                                      
на 23.03.2021(оперативно)Назва виду 

матеріального 
забезпечення   осіб   днів сума, 

млн грн   осіб  днів
сума, 
млн 
грн

Допомога по 
тимчасовій 
непрацездатності (в 
тому числі по 
догляду за хворою 
дитиною або 
хворим членом 
сім’ї)

2 690 44 837 10,2 428 5 122 0,9

Допомога по 
вагітності та 
пологах

1 619 87 460 24,2 288 15 376 5,3

Всього 4 309 132 297 34,4 716 20 498 6,2



2020 рік Станом на 01.05.2021 
(за оперативними даними)Назва виду 

матеріального 
забезпечення осіб днів сума,

млн грн осіб днів
сума, 
млн 
грн

Допомога по 
тимчасовій 
непрацездатності (в 
тому числі по догляду 
за хворою дитиною або 
хворим членом сім’ї)

2 690 44 837 10,2 588 7 307 1,3

Допомога по вагітності 
та пологах 1 619 87 460 24,2 434 23 220 8,1

Із них станом на 01.01.2021 року (2020 рік) сума непрофінансованих заяв-
розрахунків для виплати постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 
допомоги по тимчасовій непрацездатності становила 914,5 тис. грн, допомоги по 
вагітності та пологах – 1 838,5 тис. грн. Станом на 23.03.2021 заборгованість за 
2020 рік відсутня.

Проте залишається на цю дату заборгованість з виплати допомоги по 
тимчасовій непрацездатності на суму 405,5 тис. грн, допомоги по вагітності та 
пологах на суму 3 093,4 тис. грн всього у сумі 3 498,9 тис. грн.

Щодо виконання рішення Конституційного Суду України від 
27.02.2020 року № 3-р/2020

Порядок виплати грошової допомоги у 2020 році та її розміри визначено 
постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 року №112 «Деякі 
питання виплати у 2020 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про 
жертви нацистських переслідувань», 

Водночас Конституційним Судом України від 27.02.2020 року № 3-р/2020 
прийнято рішення щодо неконституційності окремого положення пункту 26 
розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України у 
частині яка передбачає, що норми і положення статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів 
України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого 
бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального 
страхування.

З огляду на зазначене на теперішній час збільшилась кількість звернень до 
органів соціального захисту щодо виплати разової грошової допомоги 
відповідно до попередньої редакції нормативно-правових актів ветеранам війни 
та особам на яких поширюється дія вищезазначених законів за рішеннями судів.

Слід зазначити, що відсуджувані суми позивачами у держави  в рази більші 
від тих, які передбачені діючим законодавством на сьогодні. 



Водночас відповідно до ч.1 ст.7 Закону України «Про гарантії держави  
щодо виконання судових рішень» виконання рішень суду щодо зобов’язання 
вчинити певні дії щодо майна, боржником за яким є державний орган, державне 
підприємство, юридична особа, здійснюється в порядку, встановленому законом 
України «Про виконавче провадження» з урахуванням особливостей, 
встановлених цим законом, тобто зазначене виконання здійснюється органами 
державної виконавчої служби.

У зв’язку з викладеним за такими судовими рішеннями зобов’язального 
характеру органами державної виконавчої служби вживаються дії примусового 
характеру, які передбачені Законом України «Про виконавче провадження», що 
тягнуть за собою не лише відкриття виконавчого провадження, а винесення 
постанов про сплату виконавчого збору та постанов про витрати виконавчого 
провадження, накладення штрафів, що веде до значних фінансових витрат.

Кошти на сплату штрафів є досить значними, це призводить до блокування 
рахунків районних та міських управлінь соціального захисту населення в 
органах державної казначейської служби тобто проводяться платіжні доручення 
лише по захищеним статтям  видатків.

Слід зазначити, що у зв’язку із заміною посвідчень за новими зразками 
громадяни, постраждалі внаслідок ядерних аварій та випробувань, військових 
навчань із застосуванням ядерної зброї, що віднесені до Закону № 796  
позбавлені пільги щодо сплати судового збору.

Отже, виконання вищезазначеного рішення Конституційного Суду України 
та рішень судів можливе лише у разі збільшення бюджетних призначень за 
відповідними програмами соціального захисту громадян та внесення 
відповідних змін до Закону України «Про Державний бюджет України» на 
відповідний рік щодо передбачення бюджетних призначень на виконання рішень 
судів та усунення колізій в діючому законодавстві в частині забезпечення 
єдиного підходу у визначенні розміру грошової допомоги.

Крім того, для упередження подібних ситуацій та збалансованості 
державного бюджету при його формуванні на кожен наступний рік доцільно між 
Апаратами Верховної Ради України і Верховного суду, Мінсоцполітики та 
Мінюсту налагодити постійний обмін інформацією щодо врахування судової 
практики при законотворенні. Основним завдання такого обміну повинен стати 
механізм реалізації судових рішень.

Щодо контролю за використанням коштів державного бюджету на 
виплату компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

За інформацією Рахункової палати України останні контрольні заходи 
щодо здійснення видатків на соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, проведено Рахунковою палатою у 2017-
2018 роках. Протягом 2019-2020 років контрольні заходи за вказаною тематикою 
Рахунковою палатою не здійснювалися.

Крім того відповідно до статті 16 Закону № 796 передбачено створення 
Державного реєстру України (єдина інформаційна система), до складу якого 
входять соціологічні, дозиметричні і медичні підреєстри. Складовою частиною 
Державного реєстру України є Український військовий реєстр і його підрозділи, 



що ведуться Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ 
України та Службою безпеки України.

Положення про організацію і функціонування Державного реєстру 
України розробляється центральними органами виконавчої влади, що 
забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах охорони 
здоров'я, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, та затверджується 
Кабінетом Міністрів України.

Таким чином на сьогодні відсутня можливість ефективно зробити аналіз 
стану використання коштів державного бюджету на виплату компенсацій та 
допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
оскільки відповідні міністерства не поінформували про виконання статті 16 
Закону № 796 та Рахункова палата не здійснювала контрольні заходи за вказаною 
тематикою.

Щодо фінансового стану Державного закладу «Центр спеціалізованої 
медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров'я України» 
м. Чорнобиль (далі - ДЗ «ЦСМДЗВ МОЗ України»)

Цей заклад виконує покладену на нього загальнодержавну функцію у сфері 
охорони здоров'я на забрудненій радіонуклідами території режимної зони 
безумовного (обов'язкового) відселення (далі - зоні відчуження).

На сьогодні, згідно даних Державного агентства України з управляння 
зоною відчуження, на підприємствах зони відчуження працює близько 10000 
громадян України, які постійно мешкають у різних населених пунктах України. 
Організація роботи: вахтовий метод роботи за графіками 4х3, 15х15 (крім ДСП 
ЧАЕС), безвахтовий метод роботи за графіком 5х2  (ДСП ЧАЕС). Норма 
тривалості робочого часу – 36 годинний тиждень. Умови праці: особливо 
шкідливі за списком № 1. Джерела фінансування: державний бюджет України, 
господарська діяльність підприємств (де це можливо за виробничою діяльністю).

Близько 2 тисяч із них являються учасниками ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, евакуйованими або постраждалими внаслідок 
Чорнобильської катастрофи.

В 2020 році, згідно констатації факту головним розпорядником бюджетних 
коштів, заклад був профінансований із Державного бюджету України відповідно 
фінансування програми на 76,6% від потреби. На 2021 рік кошторисом 
передбачено на 2,1 млн. грн. менше від необхідного.

Раніше дефіцит фінансування покривався за рахунок спеціального фонду, 
який поповнювався коштами, які надходили до нього за рахунок відшкодування 
державі затрат на проведення закладом (згідно Статуту) медичних оглядів 
працівників певних категорій. У 2020 році сума надходжень до цього фонду 
зменшилася майже на 1,2 млн. грн. Це відбулося в результаті того, що заклад став 
заручником епідемії COVID- 19 та попав у скрутне фінансове становище. 
Більшість роботодавців з метою економії коштів на основі легітимних підстав 
відмовляються проводити періодичні медичні огляди персоналу зони 
відчуження.

У зв'язку з епідемією COVID-19 в Україні, згідно пункту 24, підпункту 4 
постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020 «Про встановлення 
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
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запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» роботодавцю тимчасово 
(на період карантину) дозволяється залучення до роботи працівників без 
проходження попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних 
(протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників.

На початок 2021 року, всі накопичені раніше кошти на спеціальному 
рахунку використані в 2020 році. Заклад має заборгованість по оплаті послуг за 
2020 рік майже 300 тис грн. 

В результаті заклад втратив можливість до поновлення необхідного 
медичного устаткування, яке морально та фізично виходить із ладу, закінчує 
терміни гарантійної використання. Заклад терміново потребує апарат для 
ультразвукової діагностики.

Крім того, в закладі, в силу об'єктивних та незалежних обставин, цілковито 
відсутній як спеціальний санітарний так і службовий автотранспорт для доставки 
працівників на робочі місця в зону відчуження. Працівники Чорнобильської зони 
та «самосели» потерпають від відсутності реанімобіля в медичному центрі. 
Державна служба екстреної медичної допомоги Київської області категорично 
відмовилася надавати профільним хворим допомогу на території зони 
відчуження, що інколи призводить до непоправних наслідків та трагічних 
результатів. 

У м.Чорнобиль немає аптеки або аптечного кіоску, що позбавляє 
можливості придбати необхідні ліки. Також відсутні послуги АТ «Укрпошта».

Водночас у Державному бюджеті України на 2021 рік Міністерству захисту 
довкілля та природних ресурсів України передбачені видатки на заходи з 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за бюджетними програмами 
за КПКВК 2708070 «Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення 
території, що зазнала радіоактивного забруднення» в обсязі 4,8 млн грн та за 
КПКВК 2708080 «Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» в обсязі 9,4 млн грн.

Щодо забезпечення визначення категорій зон радіоактивно забруднених 
територій

Слід нагадати, що з 2015 року призупинилося виконання положень статті 2 
Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного 
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 27 лютого 1991 року 
№ 791а-XII, в частині проведення паспортизації населених пунктів України.

Національний науковий центр радіаційної медицини (далі – ННЦРМ) має з
начний досвід і устаткування для проведення загальнодозиметричної 
паспортизації та ЛВЛ-моніторингу населених пунктів України, які зазнали 
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. У 2020 році 
фахівцями ННЦРМ було розроблено комплекс заходів і проведено розрахунок 
обсягу робіт та необхідного фінансування для відновлення Державної програми 
«Загальнодозиметрична паспортизація населених пунктів України» та надано у 
Державну агенцію зони відчуження ЧАЕС. Тому, за наявності відповідного 
фінансування ННЦРМ зможе очолити виконання Державної програми, 
забезпечить організаційно-методичний супровід робіт, зовнішній контроль 



вимірювань, розрахунок доз, підготовку експертних висновків щодо віднесення 
населених пунктів до зон радіоактивного забруднення. 

Заслухавши та обговоривши інформацію надану центральними органами 
виконавчої влади та з урахуванням інформаційно-аналітичних матеріалів, що 
додаються, учасники слухань у Комітеті р е к о м е н д у ю т ь:

1. Верховні Раді України:
1.1. Прискорити розгляд та прийняття проектів законів України:
- «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо 
підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб», внесеного 
на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 4555 
від 29.12.2020) у другому читанні;

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» (реєстр. № 5416 від 22.04.2021) у першому читанні, 
який спрямований на вирішення питань безоплатного забезпечення санаторно-
курортними путівками або путівками на відпочинок особам, постраждалим 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 2 та надання 
пільги зі сплати судового збору особам, постраждалим внаслідок ядерних аварій 
та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, що віднесені 
до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи», а також прискорення розгляду у сесійній 
залі Верховної Ради України проекту Постанови Верховної . «Про невідкладні 
заходи щодо забезпечення реалізації права громадян на житло» (реєстр. №5251 
від 15.03.2021 року).

1.2. Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та 
захисту прав ветеранів вжити заходів щодо обміну інформацією з врахування 
судової практики при законотворенні між Апаратами Верховної Ради України та 
Верховного суду, Міністерством соціальної політики України і Міністерства 
юстиції України, зокрема щодо створення постійно діючої робочої групи щодо 
напрацювання механізмів реалізації судових рішень.

2. Кабінету Міністрів України надати доручення заінтересованим 
центральним органам виконавчої влади:

2.1. Вжити заходів щодо поновлення фінансування державної бюджетної 
програми «Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок 
чорнобильської катастрофи» та збору інформації щодо наявності кількості осіб. 

2.2. Забезпечити належний фінансовий стан Державного закладу «Центр 
спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони 
здоров'я України» м.Чорнобиль та належними послугами осіб, які працюють та 
проживають в зоні відчуження.

2.3. Доручити органам центральної виконавчої влади, що забезпечують 
формування та реалізують державну політику у сферах охорони здоров'я, 
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи розробити та подати на 
затвердження Положення про організацію і функціонування Державного реєстру 
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України (єдина інформаційна система), до складу якого входять соціологічні, 
дозиметричні і медичні підреєстри, зокрема, Український військовий реєстр і 
його підрозділи, що ведуться Міністерством оборони України, Міністерством 
внутрішніх справ України та Службою безпеки України.

2.4. Доручити центральному органу виконавчої влади до повноважень 
якого відносяться питання визначення територій, що зазнали радіоактивного 
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, прозвітувати щодо 
виконання статті 2 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала 
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 
27 лютого 1991 року № 791а-XII в частині проведення паспортизації населених 
пунктів України один раз на три роки.

3. Міністерству соціальної політики України:
розробити зміни до нормативно-правових актів Уряду, зокрема, постанови 

Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 року № 838 « Про розмір середньої 
вартості путівок для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» шляхом поетапного 
підвищення розміру середньої вартості путівки до фактичного розміру для 
компенсації замість путівок громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи;

опрацювати питання щодо перегляду підходів до перерахунку пенсії, 
визначених Порядком обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 23 листопада 2011 р. № 1210 «Про підвищення рівня соціального 
захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (із 
змінами);

забезпечити функціонування робочої групи з розроблення нових підходів до 
реформування системи соціального захисту постраждалих громадян внаслідок 
Чорнобильської катастрофи та інших ядерних аварій, до складу яких залучити 
представників профільних громадських організацій.

4. Міністерству соціальної політики України спільно з Міністерством 
фінансів України вжити заходів щодо погашення Фондом соціального 
страхування України заборгованості з допомоги по тимчасовій непрацездатності 
(в тому числі по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) та 
допомоги по вагітності та пологах, а також її недопущення в подальшому.

5. Міністерству охорони здоров’я України спільно з Міністерством 
захисту довкілля та природних ресурсів України забезпечити Державний 
заклад «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства 
охорони здоров'я України» м. Чорнобиль санітарним транспортом, 
реаніболімем, апаратом ультразвукової діагностики та аптечним відділенням для 
10000 працівників Чорнобильської зони.

6. Державній казначейській службі України надати Комітету Верховної 
Ради України інформацію щодо кредиторської заборгованості з компенсації за 
втрачене житло постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
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7. Державній службі статистики України вжити заходів щодо 
поновлення збору інформації за формою державного статистичного 
спостереження № 4-житлофонд «Квартирна черга та надання житлових 
приміщень» в тому числі по категоріям.

8. Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини 
поінформувати Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та 
захисту прав ветеранів про результати проведеної роботи Секретаріатом 
Омбудсмана щодо забезпечення житлом постраждалих громадян внаслідок 
аварії на Чорнобильській АЕС в частині збору статистичних даних.

9. Рахунковій палаті України включити до плану роботи на 2021 рік 
питання ефективності використання коштів державного бюджету на виплату 
компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи.

10. Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та 
захисту прав ветеранів підготувати аналітично-інформаційні матеріали 
центральних органів виконавчої влади щодо виконання зазначених рекомендацій 
для розгляду на засіданні Комітету у жовтні 2021 року.
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