УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
ХХ сесія

VІ скликання

від 28.08.2013 р. № 263
Про експертний висновок Національної
комісії з радіаційного захисту населення
України щодо радіологічного стану
населених пунктів Житомирської області
від 26.12.2012 р. № 3
Заслухавши та обговоривши експертний висновок Національної комісії з
радіологічного захисту населення України щодо радіологічного стану
населених пунктів Житомирської області від 26.12.2012 р. № 3 районна рада
відмічає, що прийнята нормативно-правова база з питань подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи загалом відіграла позитивну роль, але не в повному
обсязі виконуються зобов’язання щодо забезпечення соціальних прав і гарантій
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які їм надано відповідно
до законодавства.
Чисельність осіб, які мають статус постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи та мають право на пільги, передбачені Законом
України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи” в Олевському районі на 1 липня 2013 року:
категорія 1 – 667, категорія 2 – 208, категорія 3 – 20229, категорія 4 – 8270, із
них пенсіонерів – 13292 особи, діти – 10165.
Сьогодні соціально-психологічне напруження серед населення, яке
постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, викликає незадовільний
рівень забезпечення безкоштовними ліками та недостатній рівень медикосанітарного забезпечення.
З року в рік збільшуються онкологічні захворювання серед дорослого
населення і дітей. Загальна кількість онкохворих на 10 тисяч населення в районі
по роках склала: 2004 рік – 121,0, 2005 – 127,4, 2006 – 129,7, 2007 – 131,6, 2008

– 135,0, 2009 – 140,1, 2010-2011 – 143,8, 2011-2012 – 147,7. Дорічна летальність
померлих від раку збільшилася з 36,6 до 46,3 випадків.
Лише за І півріччя 2013 року в порівнянні з минулим періодом 2012 року
первинно визнані інвалідами більше:
- по новоутвореннях на 14%;
- туберкульоз – на 5%;
- хвороби нервової системи – на 5%;
- хвороби систем кровообігу – на 15%;
- хвороби органів дихання – 7% та інші.
Тому підвищення ефективності медичної допомоги особам, які зазнали
радіаційного впливу мають стати пріоритетними.
Викликає напругу також невідповідність розмірів компенсаційних
виплат, доплат та допомоги, встановлених відповідно до Закону України „Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи” розмірам, які встановлені постановами Кабінету
Міністрів України.
Зменшення фінансування за бюджетною програмою „Радіологічний
захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала
радіоактивного забруднення” зумовило зупинення впровадження комплексу
протирадіаційних заходів на цих територіях й обумовлює отримання
радіоактивно забруднених продуктів харчування місцевого виробництва.
23.03.2009 р. в районі ліквідовано Службу радіологічного контролю
Житомирського обласного центру радіологічного контролю, що не дає
можливості об’єктивно оцінити ситуацію на радіоактивно забруднених
територіях.
Враховуючи те, що період напіврозпаду цезію-137становить 30 років,
стронцію-90 – 29 років, а виведення населених пунктів за межі зон
радіоактивного забруднення, переведення із однієї зони в іншу зумовить втрату
громадянами пільг встановлених законодавством, що погіршить ще більше стан
їхнього здоров’я та виходячи з викладеного вище, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Експертний висновок Національної комісії з радіаційного захисту
населення України щодо радіологічного стану населених пунктів Житомирської
області від 26.12.2012 р. №3 взяти до відома.
2. З метою збереження здоров’я жителів району районна рада виступає
проти прийняття Кабінетом Міністрів України постанови щодо зміни категорій
зон радіоактивного забруднення визначеного експертною комісією і просить
Кабінет Міністрів України:
1) провести повторно дозиметричну паспортизацію населених пунктів за
участю представників територіальних громад району;
2) вирішити питання поліпшення медичного забезпечення, оздоровлення
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та придбання
для них ліків;

3) збільшити видатки за бюджетними програмами щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи.
3. Для узагальнення та підготовки подання до Кабінету Міністрів України
рішення надіслати Житомирській обласні раді.
4. Прийняти з цього питання звернення районної ради до Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України та Житомирської обласної ради.
Голова ради

М.А.Харченко

