
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про  Звернення      депутатів Миколаївської 
обласної ради до Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України щодо 
фінансування з державного бюджету заходів 
соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження Южно-Української АЕС 

Дев'ятнадцята  сесія
               сьомого скликання 

 
  

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань 
промислової політики та підприємництва, енергетики та енергозбереження, 
транспорту та розвитку інфраструктури, за погодженням з постійними 
комісіями обласної ради та президією обласної ради обласна рада 

  
 

ВИРІШИЛА: 
  

 
1. Підтримати Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо фінансування з 
державного бюджету заходів соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони спостереження Южно-Української 
АЕС (додається). 

  
2. Надіслати текст цього Звернення до Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України та народним депутатам України, обраним від Миколаївської 
області.  
  
 
 
 
Голова обласної ради                     В.В.Москаленко 



 
Додаток 
до рішення обласної ради 

 
 
 
 
 

 З В Е Р Н Е Н Н Я  
депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради України,  

Кабінету Міністрів України щодо фінансування з державного бюджету заходів 
соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає  

на території зони спостереження Южно-Української АЕС 
 
 

Відповідно до  Закону України «Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку», Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження» 
та згідно із Законом України № 1565-VІ,  починаючи з 2010 року, органи 
місцевого самоврядування зони спостереження Южно-Української АЕС, де 
мешкає понад 150 тисяч чоловік, отримують субвенцію з державного бюджету 
на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, 
яка була спрямована на ремонт дошкільних навчальних закладів, шкіл, 
лікарень, капітальні і поточні ремонти шляхів, електро,-водо,-газо- та 
теплопостачання, теплозбереження бюджетних приміщень, поточні ремонти 
зовнішнього освітлення населених пунктів та багато інших заходів соціально-
економічного розвитку регіону. 

Відповідно до статті 3 Конституції України забезпечення прав і свобод 
людини є  головним обов’язком  держави. 

Упродовж чотирьох останніх років діяльність Кабінету Міністрів України 
призводить до того, що усі кошти, отримані від збору на соціально-економічну 
компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, 
не спрямовуються в повному обсязі від коштів, сплачених до державного 
бюджету ДП НАЕК «Енергоатом».  

Згідно з пунктами 1, 2 частини першої статті 20 Закону України «Про 
Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів розробляє проекти законів про 
Державний бюджет України та про внесення змін до Державного бюджету 
України, забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України 
Державного бюджету України, підготовку проектів законів щодо державних 
соціальних стандартів та соціальних гарантій. 

Протягом останніх років надходження, отримані від збору на соціально-
економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони 
спостереження, спрямовуються у вигляді відповідної субвенції до обласних, 
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районних бюджетів, а також міст-супутників ядерних установок і підприємств з 
видобування і переробки уранових руд, на територію яких поширюються 
відповідні зони  спостереження, але не у повному обсязі. 

Так, за період 2010-2017 років згідно із постановами Кабінету Міністрів 
України про виділення коштів на вирішення соціально-економічних проблем у 
зонах спостереження України недофінансовано 907 509 млн гривень. 

За період 2010-2017 років ДП НАЕК «Енергоатом» було сплачено до 
державного бюджету 1 856 687,530 млрд гривень на соціально-економічну 
компенсацію ризику населення, яке проживає в зонах спостереження АЕС. 
Уряд держави із цих коштів своїми постановами виділив тільки        
949,178 млн гривень. Різниця між сплаченими коштами ДП НАЕК 
«Енергоатом» на соціально-економічну компенсацію ризику населення та 
постановами Кабінету Міністрів України за цей період становить        
907,027 млн гривень. 

Недофінансування коштів відповідно до затверджених постанов Кабінету 
Міністрів України для населення, яке проживає в зоні спостереження АЕС,        
на    1 особу за 2010-2017 роки становить 907 509 000 гривень: 818 833 =         
1 108 гривень. 

Сума недофінансування коштів відповідно до затверджених Кабінетом 
Міністрів України постанов для населення, яке проживає в зоні спостереження 
Южно-Української АЕС, становить: 151 700 осіб * 1 108 грн = 168 088 млн грн. 

Із цієї суми обласний бюджет Миколаївської області недоотримав        
50,426 млн гривень. 

Слід зазначити, що цих коштів достатньо для виконання обласної 
програми освітлення всіх    сіл Миколаївської області. 

Таким чином, для більш ніж 800 тисяч людей, які мешкають у        
462 населених пунктах України у зоні спостереження підприємств ядерної 
енергетики, у тому числі у зоні спостереження Южно-Української АЕС, це 
суттєва сума, яка могла б бути спрямовано на поліпшення умов життя в регіоні. 
В умовах тривалої фінансово-економічної скрути та суспільно-політичної 
нестабільності це неминуче призведе до зростання суспільного обурення та 
соціальної напруги. 

Зважаючи на викладене, з метою усунення наведених вище порушень 
чинного законодавства, відновлення соціальної справедливості та прав 
населення зони спостереження на соціально-економічну компенсацію ризику, а 
також упередження виникнення соціальних конфліктів у регіоні вимагаємо:  

 
ухвалити необхідні нормативні акти та забезпечити повернення територіальним 
громадам зон спостереження недофінансовані за останні роки суми субвенції на 
соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження; 
 
передбачити у Законі України «Про Державний бюджет України на        
2018 рік» збільшення субвенції на соціально-економічну  компенсацію ризику 
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населення, яке проживає на території зони спостереження, до рівня фактичних 
надходжень збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке 
проживає на зазначеній території; 
 
забезпечити переведення усіх статей фінансування заходів соціально-
економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони 
спостереження, до виду обов’язкових забезпечених видатків державного 
бюджету. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прийнято на дев’ятнадцятій сесії 
Миколаївської обласної ради сьомого 
скликання 29 березня 2018 року 

 


	Ріш № Про звернення депутатів до КМУ, ВРУ щодо зони ЮАЕС
	Про Звернення до ВРУ та КМУ щодо компенсації ризику населення на території Южно-Української АЕС

