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УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

№ 145

23 квітня 2021 р. 8 сесія 8 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до 
Верховної Ради України щодо дотримання соціальних гарантій особам, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ініціативи голови постійної комісії обласної Ради 
8 скликання з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та 
ветеранів, депутата обласної Ради Грубеляса І.П., враховуючи висновок 
постійної комісії обласної Ради питань охорони здоров’я, соціального 
захисту населення та ветеранів, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання 
до Верховної Ради України щодо дотримання соціальних гарантій особам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (додається).

2. Надіслати це звернення до Верховної Ради України.

3. Контроль за виконанням цього вішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань охорони здо^р'я, соціального захисту населення та 
ветеранів (Грубеляс І.П.)

Голова обласної Ради В. Соколовий



Додаток
до рішення сесії 
обласної Ради 8 скликання 
відЛЗ.да021 року № 

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до Верховної Ради 
України щодо дотримання соціальних гарантій особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи

Наближається 35-а річниця катастрофи планетарного масштабу -  аварії 
на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС. Ціною власного здоров’я, мужні 
та самовіддані герої держави, яких потім стали називати учасниками 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, локалізували та зупинили 
розповсюдження радіаційного забруднення значної території України та 
країн Європи.

Ми, депутати Вінницької обласної Ради 8 скликання, на виконання 
Указу Президента України від 09 грудня 2020 року № 556/2020 «Про 
невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та підготовку 
заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи», з метою додержання 
визначених законодавством гарантій із захисту громадян, які постраждали 
внаслідок катастрофи, звертаємось до Верховної Ради України з 
пропозиціями:

- законодавчо врегулювати, різницю в пенсійному забезпеченні між 
цивільними та військовими учасниками ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС;

повернути спеціалізоване лікування, диспансеризацію, 
зубопротезування в спеціалізованих медичних диспансерах, які займаються 
лікуванням та реабілітацією громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи;

- внести зміни до ст. 48 Закону України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», в частині 
гарантованої щорічної компенсаціі на оздоровлення громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в розмірі 5,4,3 
мінімальних заробітних плат;

- включити громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, в першочерговий графік Дорожньої карти з впровадження 
вакцини від гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2;

- відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії» 
розширити програму медичних гарантій, шляхом передбачення додаткового 
пакету на надання медичних послуг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи.

Схвалено депутатами Вінницької 
обласної Ради 8 скликання


