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У статті досліджено особливості адміністративно-правового 
статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи, проблеми правового регулювання та шляхи реформу-
вання з метою забезпечення реалізації права на соціальний захист, 
у тому числі і на безоплатну медичну допомогу. 
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В статье исследованы особенности административно-правового 
статуса граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской ката-
строфы, проблемы правового регулирования и пути реформирова-
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Постановка проблеми. Людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найви-
щою соціальною цінністю. Обов’язком держави є забезпечення 
екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на тери-
торії України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – 
катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду 
Українського народу [1]. Уже більше трьох десятків років відда-
ляє нас від Чорнобильської катастрофи – найбільшої за всю істо-
рію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від 
її наслідків людей, так і за економічними збитками, унаслідок 
якої в Україні радіаційно забруднено 2293 населені пункти, роз-
ташовані на територіях 77 районів 12 областей. Станом на 1 січня 
2016р. в Україні налічується 1 млн 961 тис. 904 громадян, що 
мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи, у 
тому числі 108 тис. 530 інвалідів і 418 тис. 777 дітей. Понад 35 
тис. родин одержують пільги через втрату годувальника, смерть 
якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Ці цифри свід-
чать не тільки про ступінь пережитих народом потрясінь, а й та-
кож про необхідність надання соціальної та медичної допомоги 
потерпілим [2, с. 96]. Станом на 1 липня 2016 року до узагальне-
ного складу Державного реєстру України осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофивключено дані на 2 413 191 
особи [3]. Аналізуючи статистичні дані, що характеризують стан 
здоров’я серед дорослого потерпілого населення, Міністерство 
охорони здоров’я України відзначає поступове його погіршення 
[2, с. 182]. Враховуючи зазначене, з кожним роком зростає кіль-
кість проблем, пов’язаних з подоланням наслідків цієї аварії та 
соціального захисту громадян, які від неї постраждали. Однією з 
таких важливих, актуальних проблем, яка з роками набуває все 
більшого і більшого значення, є проблема визначення адміністра-
тивно-правового статусу громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи з метою забезпечення реалізації їх 
конституційного права на соціальний захист загалом і безоплат-
нумедичну допомогу зокрема. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загалом дослі-
дженню проблематики адміністративно-правового статусу гро-
мадян присвячені роботи багатьох науковців, серед яких 
В. Б. Авер’янов, Н. О. Армаш, Ю. П. Битяк, О. М. Гумін, 
Т. О. Гуржій, Я. В. Журавель, В. В. Зуй, Б. О. Карась, А. М. Ко-
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лодій, І. С. Окунєв, Є. В. Пряхін, О. Ф. Скакун, П. М. Рабінович 
та інші. Слід зазначити, що проблематика адміністративно-
правового статусу громадян досліджувалася вченими з врахуван-
ням особливостей тих чи інших адміністративних правовідносин 
суб’єктами яких є громадяни, однак практично відсутні роботи, в 
яких розглядається саме адміністративно-правовий статус грома-
дян, якіпостраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Ад-
міністративно-процесуальному статусу громадян, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської катастрофи, присвячений підрозділ 
2.2 дисертаційного дослідження Б. О. Карася, в якому, зокрема, 
розглядається структура адміністративно-процесуального статусу 
постраждалих громадян [4, с. 71–92] та інші публікації на цю те-
матику [5, с. 73–79]. 

Постановка завдання. Метою цієї статті є дослідження адмі-
ністративно-правового статусу громадян, якіпостраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи враховуючи наукові дослідження 
присвячені цьому питанню, практику органів державної влади, 
місцевого самоврядування, судів адміністративної юрисдикції з 
цієї проблематики та напрацювання на цій основі пропозицій 
щодо вдосконалення законодавства України шляхом внесення ві-
дповідних змін та доповнень до нього. 

Основні результати дослідження. Громадянство України – 
правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знахо-
дить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках. Громадянином 
України є особа, яка набула громадянство України в порядку, пе-
редбаченому законами України та міжнародними договорами 
України [6]. Громадяни України є суб’єктами адміністративного 
права. Суб’єкти адміністративного права – це учасники суспіль-
них відносин, які мають суб’єктивні права та виконують юридичні 
(суб’єктивні) обов’язки, встановлені адміністративно-правовими 
нормами [7, с. 183]. 

По-різному визначають вчені правовий статус у теорії права та 
в адміністративному праві. З латинської статус («status») перек-
ладається як «стан», «становище», визначаючи в своєму первіс-
ному значенні як загальне становище окремої особи (особистос-
ті) в суспільстві, та і сукупність усіх (або) частини) її юридичних 
прав і обов’язків [8, с. 300]. Деякі вчені ототожнюють поняття 
«правовий статус» і «правове становище», виходячи з того, що 
категорія «правовий статус» охоплює всі види юридичних 
зв’язків [9, с. 123]. Натомість Ю.Я. Якимов вважає, що є доціль-
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ним використання різних термінів для позначення правового стану 
абстрактного суб’єкта права і правого стану реальної особи, що 
вступає у правовідносини [10, с. 14]. Правовий статус людини – 
юридично закріплене становище людини в суспільстві, відповід-
но до якого фізична особа як суб’єкт права вступає у правовідно-
сини, координує свою дільність і поведінку в суспільстві [11, с. 
57]. Правовий статус конкретної фізичної особи можна розгляда-
ти як суму загального, спеціального й індивідуального статусів, 
співвідношення яких варіює від конкретних ситуацій [11, с. 59]. 
Науковці виділяють такі види правових статусів людини: загальний 
(конституційний); спеціальний; індивідуальний. До спеціальних 
статусів людини відносяться галузеві, які перебувають у межах 
однієї галузі права, зокрема і адміністративно-правовий.Зміст ад-
міністративно-правового статусу фізичної особи (під фізичною 
особою в Україні розуміють громадян України, іноземців та осіб 
без громадянства), в тому числі і громадянина, становить ком-
плекс її прав і обов’язків, закріплених нормами адміністративно-
го права, реалізація яких забезпечується певними гарантіями [7, 
с.192]. І. С. Окунєв розглядає правовий статус, як форму соціаль-
ного статусу особи і вважає, що в його основі лежить фактичний 
соціальний статус, тобто реальне положення особи в даній систе-
мі суспільних відносин, у той час як право лише закріплює пра-
вовий статус, вводить його в законодавчі рамки [12, с. 43]. Про-
фесор А. М. Колодій зазначає, що правовий статус формують 
норми матеріального права, де встановлюються права та обов’яз-
ки учасників правовідносин, а процесуальне право регулює їхню 
реалізацію[13, с. 169]. При цьому на переконанння П. М. Рабіно-
вича, основними елементами правового статусу є суб’єктивні 
юридичні права та юридичні обов’язки осіб [14, с. 84]. У своєму 
дослідженні Б. О. Карась визначаючи структуру адміністративно-
процесуального статусу громадян, які постраждали внаслідок Чо-
рнобильської катастрофи, до нього відносить: адміністративно-
процесуальну правосуб’єктність; адміністративно-процесуальні 
права, свободи і законні інтереси; адміністративно-процесуальні 
обов’язки [4, с. 176]. 

28 лютого 1991 року Верховною Радою Української РСР було 
прийнято Закон України «Про статус і соціальний захист грома-
дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (да-
лі – Закон №796-XII) в преамбулі якого зазначено, що цей Закон 
визначає основні положення щодо реалізації конституційного 
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права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, на охорону їх життя і здоров’я та створює єдиний поря-
док визначення категорій зон радіоактивно забруднених терито-
рій, умов проживання і трудової діяльності на них, соціального 
захисту потерпілого населення [15]. Слід зазначити що, станом на 
сьогоднішній день зміни та доповнення до Закону №796-XII вно-
силися більше 40 разів. Соціальний захист постраждалого насе-
лення на сьогодні здійснюється за трьома основними напрямами – 
соціальним, медичним і протирадіаційним. На сьогодні у сфері 
соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи, залишається багато питань, які накопичу-
валися роками. На реалізацію у повному обсязі положень Закону 
№796-XII потрібно понад 80 млрд грн, що становить 17,1 % до-
ходів зведеного бюджету за минулий рік [2, с. 87]. 

Поняття «соціальна захищеність», як стан реалізації законода-
вчо закріплених економічних, правових, соціальних гарантій, що 
забезпечують кожному члену суспільства дотримання найважли-
віших соціальних прав вперше визначено в дисертаційному дос-
лідженні І. С. Ярошенко та розмежовано поняття «соціальний за-
хист» і «соціальна захищеність» [16, с. 5]. 

Аналіз медичних наслідків Чорнобильської катастрофи, їх ди-
наміка та прогноз свідчать, що зусилля з мінімізації медичних на-
слідків є недостатніми. З року в рік зменшується відсоток прак-
тично здорових дітей. В окремих поліських районах взагалі не 
залишилося здорових дітей. Захворюваність дорослих також сут-
тєво зростає в усіх вікових групах – за ці роки за окремими пока-
зниками захворюваність зросла в кілька разів. Поліпшення 
ефективності медичної допомоги, лікування та реабілітації пост-
раждалих не лише залишається актуальним, а й має стати пріори-
тетним на найближчі роки [2, с. 87]. Загалом до осіб, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської катастрофи, відносять учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (громадяни, 
які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків у 
1986–1990 роках) і потерпілих від Чорнобильської катастрофи 
(громадяни, що проживали (проживають) чи постійно працювали 
(працють) певний період часу станом на 01 січня 1993 року на те-
риторіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок цієї 
катастрофи). З метою реалізації права постраждалихна соціаль-
ний захист, для встановлення пільг і компенсацій, у тому числі і 
на безоплатну медичну допомогу Законом №796-XII визначено 
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чотири категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. Посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС» і «Потерпілий від Чорнобильської катаст-
рофи» є документами, що підтверджують статус громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і надають 
право користування пільгами, встановленими Законом №796-XII 
[15], а порядок видачі зазначених посвідчень затверджений Кабі-
нетом Міністрів України [17]. Питання визначення адміністрати-
вно-правового статусу громадян, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи з метою реалізації конституційного права 
на соціальний захист шляхом отримання тих чи інших пільг і 
компенсацій неодноразово було предметом розгляду адміністра-
тивних судів різних інстанцій, а також Європейського Суду з прав 
людини [18]. 

Узагальнюючи судову практики перегляду в касаційному по-
рядку судових рішень у справах про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
Вищий адміністративний суд України у своїх висновках зазначає, 
що для отримання статусу учасника ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС до відповідного органу влади громадянин 
має подати визначену Порядком медичну документацію (медичний 
експертний висновок про причинний зв’язок між набутим захво-
рюванням та аварією на ЧАЕС), або документи, що підтверджу-
ють період роботи у зоні відчуження [19]. Однак проблемними та 
не вирішеними залишаються питання отримання статусу грома-
дянина, що постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи у 
випадках коли відповідна документація втрачена, або в ній у силу 
тих чи інших обставин зазначені не зовсім достовірні відомості, 
що з одного боку призводить до порушення гарантованого грома-
дянину права на соціальний захист, а з іншого враховуючи висо-
кий рівень корупціогенних ризиків і зловживань з метою отри-
мання безпідставних пільг і компенсацій особами, які на це не 
мають права. Як вбачається з судової практики адмінстративних 
судів, унаслідок неузгодженості норм підзаконних нормативно-
правових актів вимогам Закону №796-XII органи влади, зокрема 
орагани Пенсійного фонду України, на жаль порушують консти-
туційні права громадян безпідставно відмовляючи в призначенні 
пенсій на пільгових умовах та отриманні інших пільг і компенса-
цій, що в подальшому призводить до численних судових позовів і 
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тривалих розглядів справ адміністративними судами трьох інста-
нцій [20–22 ].  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Велика кі-
лькість норм Закону №796-XII, що визначають адміністративно-
правовий статус громадян, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи з метою забезпечення соціального захисту, 
надання компенсацій і пільг, у тому числі і права на безоплатну 
медичну допомогу станом на сьгоднішній день є застарілими та 
майже втратили свою актуальність, так як мова йде в основному 
про осіб, які брали участь в ліквідації наслідків аварії у 1986–
1990 роках, або проживали (проживають) чи постійно працювали 
(працють) певний період часу станом на 01 січня 1993 року на те-
риторіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок цієї 
катастрофи. Однак Закон №796-XII взагалі не передбачає надання 
будь-якого статусу постраждалих внаслідок Чорнобильської ката-
строфи громадянам, які стали повнолітніми, народилися та три-
валий період часу (десятиліттями) проживали або проживають на 
територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, з метою у першу чергу надання їм 
медичної допомоги, яка спрямована на профілактику, діагности-
ку, лікування та реабілітацію у зв’язку з хворобами, травмами, 
отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю 
та пологами, враховуючи віддалені наслідки впливу опромінення, 
у тому числі малими дозами внаслідок постійного, тривалого 
споживання забруднених продуктів (інкорпороване опромінення), 
що може призвести до непередбачуваної, значної шкоди здо-
ров’ю, у тому числі генних мутацій, високого рівня захворювано-
сті та смертності (в тому числі і в достатньо молодому віці) вна-
слідок онкологічних, серцево-судинних та інших захворювань. 

Враховуючи викладене, вважаємо за необхідне доповнити За-
кон №796-XII нормою про надання статусу постраждалих внаслі-
док Чорнобильської катастрофи громадянам, які стали повноліт-
німи, народилися і тривалий період часу (десятиліттями) 
проживали або проживають на територіях, що зазнали радіоакти-
вного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
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