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Про проект Закону про внесення змін 

до Бюджетного кодексу України (щодо 

фінансування заходів соціально-

економічної компенсації ризику 

населення, яке проживає на території 

зони спостереження) 

(реєстр. № 2526 від 04.12.2019р.) 

 

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України (щодо фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику 

населення, яке проживає на території зони спостереження) (реєстр. № 2526 від 

04.12.2019р.), внесеного народними депутатами України Копанчук О.Є., 

Саламахою О.І., Криворучкіною О.В. та іншими народними депутатами 

України, Комітет відповідно до предметів відання відмічає наступне. 

 У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його метою є 

віднесення збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке 

проживає на території зони спостереження, виключно до джерел формування 

спеціального фонду Державного бюджету України та спрямувати отримані 

кошти на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке 

проживає на території зони спостереження. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу 

України: 

включити збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, 

яке проживає на території зони спостереження до доходів спеціального фонду 

Державного бюджету України; 
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спрямовувати кошти, отримані до спеціального фонду Державного 

бюджету України, на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке 

проживає на території зони спостереження. 

На думку суб'єкта права законодавчої ініціативи, реалізація цього 

законопроекту надасть належне фінансове забезпечення для реалізації заходів 

соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на 

території зони спостереження, сприятиме посиленню соціального захисту 

населення зон спостереження та подальшому соціально-економічному розвитку 

регіонів, на територію яких поширюється зона спостереження атомних 

електростанцій державного підприємства “Національна атомна 

енергогенеруюча компанія “Енергоатом”. 

Комітет зазначає, що відповідно до статті 3 Закону України «Про захист 

людини від впливу іонізуючого випромінювання» кожна людина, яка проживає 

або тимчасово перебуває на території України, має право на захист від впливу 

іонізуючого випромінювання. Це право забезпечується здійсненням комплексу 

заходів щодо запобігання впливу іонізуючого випромінювання на організм 

людини вище встановлених дозових меж опромінення, компенсацією за 

перевищення встановлених дозових меж опромінення та відшкодуванням 

шкоди, заподіяної внаслідок впливу іонізуючого випромінювання. В свою 

чергу це здійснюється за рахунок соціально-економічної компенсації ризику 

для населення, яке проживає в зонах спостереження і спрямоване на  створення 

та підтримання у справному стані спеціальної соціальної інфраструктури, 

забезпечення засобами індивідуального захисту населення, його регулярне 

навчання правил користування спеціальною соціальною інфраструктурою, 

уміння користування засобами індивідуального захисту відповідно до Закону 

України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». 

 

За підсумками розгляду законопроекту Комітет в и р і ш и в: 

 

1. Рекомендувати Комітету з питань бюджету внести на розгляд 

Верховної Ради України пропозицію про прийняття за основу у першому 

читанні проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику 

населення, яке проживає на території зони спостереження) (реєстр. № 2526 від 

04.12.2019р.), внесеного народними депутатами України Копанчук О.Є., 

Саламахою О.І., Криворучкіною О.В. та іншими народними депутатами 

України. 

 

2. Рішення Комітету направити до Комітету з питань бюджету. 
 
 

 
Голова Комітету        О. БОНДАРЕНКО 
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