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На№ від ^Рівненська обласна рада

На виконання рішення Рівненської обласної ради від 23 грудня 
2016 року № 402 «Про Обласну програму соціальної та матеріальної 
підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
на 2017-2021 роки», надаємо інформацію про хід виконання Програми 
у 2021 році.

Додаток: інформація на 2-х арк. в 3-х прим.
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Додаток

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання заходів Обласної програми соціальної та матеріальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки

№
п/п

Зміст завдання Термін
виконання

Інформація про хід виконання Висновки Пропозиції

1. Департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації, 
Рівненському обласному об’єднанню 
Всеукраїнської громадської 
організації інвалідів «Союз 
Чорнобиль України» надавати 
матеріальну допомогу громадянам, 
які постраждали внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС

2017-2021
роки

На 2020 рік обсяг видатків з обласного бюджету, 
передбачених на матеріальну підтримку громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
становить 10,0 тис. грн. Максимальний розмір 
матеріальної допомоги для однієї особи складає
500.0 гривень.

Упродовж 2020 року в рамках Програми надано 
матеріальну підтримку для 20 осіб, із числа постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи - на суму
10.0 тис.грн.

Виконано Продовжити 
контроль 

у 2021 році

2. Департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації, 
Департаменту фінансів 
облдержадміністрації здійснювати 
фінансову підтримку статутної 
діяльності Рівненського обласного 
об’єднання Всеукраїнської 
громадської організації інвалідів

«Союз Чорнобиль України»

2017-2021
роки

Згідно з рішенням Рівненської обласної ради від 
23.12.2016 № 402, обсяг видатків на підтримку Статутної 
діяльності Рівненського обласного об’єднання ВГОІ 
«Союз Чорнобиль України» у 2020 році становив 
100,0 тис.грн.

Упродовж 2020 року зазначений обсяг фінансування 
спрямовано на:
- матеріальну допомогу громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи -  10,0 тис. грн.;
- комунальні послуги, господарчі витрати, матеріальне 
заохочення - 59,3 тис. грн.;
- відрядження -  6,0 тис.грн;

Виконано Продовжити 
контроль 

у 2021 році



- щорічні заходи пов’язані з роковинами Чорнобильської 
катастрофи -  24,7 тис.гривень.

3. Департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації, 
Рівненському обласному об’єднанню 
Всеукраїнської громадської 
організації інвалідів «Союз 
Чорнобиль України» забезпечувати 
участь осіб, які постраждали 
внаслідок аварії на Чорнобильській 
АЕС, у щорічних заходах, пов’язаних 
з роковинами Чорнобильської 
катастрофи

2017-2021
роки

На виконання заходів, які пов’язані з роковинами 
Чорнобильської катастрофи, а також заходів щодо 
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, у 2021 році використано 
24,7 тис.гривень.

В рамках Програми організовано:
- поїздку Рівне-Львів-Зарваниця-Рівне постраждалих 

внаслідок аварії на ЧАЕС;
- поліграфічні послуги для виготовлення календарів, 
приурочених до 35-роковин Чорнобильської катастрофи.

Виконано Продовжити 
контроль 

у 2021 році

Рішення Рівненської обласної ради від 23 грудня 2016 року №402 «Про Обласну програму соціальної та матеріальної 
підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки», схвалену розпорядженням 
голови облдержадміністрації від 11.11.2016 № 676, знаходиться на постійному контролі в департаменті розвитку 
адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту обласної державної адміністрації.

Наступна інформація про хід виконання заходів Програми буде подана до 15 лютого 2022 року.

Директор департаменту розвитку 
адміністративних послуг, соціальної, 
молодіжної політики та спорту 
обласної державної адміністрації Юлія ШИГОРЕВА
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