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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ,
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

від   17  січня   2019 року                                        № 85/6

Про проект постанови Верховної Ради України
про заходи з відновлення конституційних прав громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

(реєстр. № 9174)

Розглянувши  проект  постанови  Верховної  Ради  України  про  заходи  з
відновлення  конституційних  прав  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської  катастрофи (реєстр.  №  9174  від  05.10.2018),  поданий
народними депутатами України Лабазюком С.П., Головком М.Й., Бандуровим
В.В.,  Москаленком Я.М.  та  іншими народними депутатами України,  Комітет
зазначає.

Як  зазначено  у  пояснювальній  записці,  метою  прийняття  проекту
постанови  є  відновлення  конституційних прав  осіб,  постраждалих  внаслідок
Чорнобильської катастрофи на належне соціальне та медичне забезпечення.

Зокрема, пропонується доручити Кабінету Міністрів України:
1) проаналізувати хід виконання програми КПКВК 2501200 “Соціальний

захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи»  в
частині ефективності витрачання коштів на реалізацію цієї програми за 2017-
2018 роки; 

2)  у  жовтні  2018  року  підготувати   звіт  та  доповісти  на  пленарному
засіданні  Верховної  Ради  України  про  стан  виконання  програми  КПКВК
2501200  “Соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи” за 2017-2018 роки;

3)   переглянути  та  відновити  бюджетну  програму  КПКВК  2301490
“Комплексне  медико-санітарне  забезпечення  та  лікування  онкологічних
захворювань  громадянам,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи”;
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4)  відновити  бюджетну  програму  “Забезпечення  житлом громадян,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

5)  передбачити  у  проекті  Закону  України  “Про  державний  бюджет  на
2019 рік” кошти на реалізацію пунктів 2-4 цієї Постанови у такому обсязі:

 на  програму  КПКВК  2501200  “Соціальний  захист  громадян,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

на  програму  КПКВК  2301490  “Комплексне  медико-санітарне
забезпечення  та  лікування  онкологічних  захворювань  громадянам,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

 на програму “Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи”.

6)  прийняти  погоджений  з  всеукраїнськими  громадськими
чорнобильськими організаціями проект постанови Кабінету Міністрів України
про  докорінне  поліпшення  пенсійного  забезпечення  осіб,  інвалідність  яких
пов’язана  з  Чорнобильською  катастрофою,  а  також  учасників  ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.   

Комітет підтримує   пропозиції  стосовно  підвищення  рівня  соціальних
гарантій  держави  особам,  постраждалим  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи, однак  зазначає, що в пункті 5 проекту постанови пропонується
передбачити  у  проекті  Закону  України  про  Державний  бюджет  на  2019  рік
кошти на реалізацію пунктів 2-4 цієї Постанови у такому обсязі, однак обсяги
не  визначено,  що  унеможливлює  їх  виконання.  Слід  зазначити,  що  проект
Закону України про Державний бюджет на 2019 рік (реєстр. № 9000) 23.11.2018
року прийнято як Закон.

Комітет  зауважує,  що  у  зв’язку  з  тим,  що  у  проекті  постанови
пропонується у жовтні 2018 року підготувати  звіт та доповісти на пленарному
засіданні  Верховної  Ради  України  про  стан  виконання  програми  КПКВК
2501200  «Соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської  катастрофи»  за  2017-2018  роки,  потребує  уточнення  дата
заслуховування інформації.

Комітет  з  питань  європейської  інтеграції  розглянув  проект  постанови
(реєстр.  № 9174)  і  дійшов висновку про те,  що зазначений законопроект не
належить  до  пріоритетних  сфер  адаптації  законодавства  України  до
законодавства ЄС, або  регулюється національним законодавством  країн-членів
ЄС, а отже, не потребує експертного висновку Комітету з питань європейської
інтеграції.

Згідно  із  висновком  Комітету  Верховної  Ради  України  з  питань
запобігання  і  протидії  корупції   проект  акта  відповідає  вимогам
антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 21 листопада  2018 року,
протокол №127).

Враховуючи викладене, Комітет вирішив:

1. Рекомендувати  Верховній  Раді  Україні  проект  постанови
Верховної  Ради  України  про  заходи  з  відновлення  конституційних  прав



3

громадян,  які  постраждали внаслідок  Чорнобильської  катастрофи (реєстр.  №
9174) повернути на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи.

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України
від  Комітету  визначити   народного  депутата  України,  голову  підкомітету  з
питань подолання наслідків  Чорнобильської  катастрофи,  соціального захисту
постраждалих  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  Москаленка  Ярослава
Миколайовича. 

Перший заступник 
Голови Комітету                                               А.ДИРІВ                 
 


