
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 15.12.2020 № 2-21/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження комплексної цільової Програми  

для пільгових категорій населення на 2021 - 2025 роки 

 

З метою соціального захисту пільгових категорій жителів Золотоніської 

територіальної громади, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити комплексну цільову Програму для пільгових категорій 

населення Золотоніської територіальної громади на 2021-2025 роки згідно 

додатків, що додаються. 

2. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) передбачити в бюджеті 

громади кошти для фінансування заходів, визначених Програмою. 

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням рішення покласти на 

постійну комісію з гуманітарних питань (Денисюк Л.І.). 

 

 

 

Міський голова         В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лукомська 23320 



 2 

Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 15.12.2020 № 2-21/VIII 
 

 

Комплексна цільова Програма для пільгових категорій  

населення Золотоніської міської територіальної громади на 2021-2025   

 

1. Загальні положення  

  

Згідно із даними Єдиного державного автоматизованого реєстру 

пільговиків в Золотоніській міській територіальній громаді нараховується 10,6 

тис. пільговиків, з них: 

- осіб з  інвалідністю внаслідок війни – 225 осіб; 

- учасників бойових дій - 677 осіб; 

- постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи І та ІІ кат. 265 осіб; 

- осіб з  інвалідністю внаслідок  загального захворювання  та дитинства – 1805 

осіб; 

- дітей з інвалідністю – 115 осіб; 

- дітей з багатодітних сімей -386 осіб; 

- пенсіонерів за віком – 6996 осіб. 

З метою соціального захисту пільгових категорій населення  

Золотоніської міської територіальної громади та враховуючи,  що Законом 

України  „Про  державний бюджет на 2020”  рік та проектом  на 2021 не 

передбачено „Субвенції  250329   з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім 

пільг  на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного 

і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового 

палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 

(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів 

у зв’язку з відміною податку з власних транспортних засобів та інших 

самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного 

податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян” фінансування пільги з послуг зв’язку, а також компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян інші передбачені 

законодавством пільги, що надаються ветеранам війни; особам, на яких 

поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; 

вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 

заслуги перед Батьківщиною; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та 

особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю 

(не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали  

особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; багатодітним сім’ям, 

можливе за рахунок коштів міського бюджету. 
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                                           2. Мета Програми 

 

Головною метою Програми є соціальний захист громадян, які відповідно 

до законодавства мають право на пільги, підтримка ветеранів війни, учасників 

бойових дій та інших соціально незахищених верств населення, забезпечення  

реалізації права пільгової категорії населення Золотоніської міської 

територіальної громади на  пільгове перевезення автомобільним та залізничним 

транспортом, послуги зв’язку. 

 

3.Обгрунтування шляхів виконання Програми обсягів та 

джерел фінансування, строки виконання Програми 

 

Програма діє протягом 2021-2025 років за умови відсутності 

фінансування субвенції 250329  з Державного бюджету. 

Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення коштів, 

виходячи з фінансових можливостей бюджету Золотоніської міської 

територіальної громади.  

Для досягнення визначеної цією Програмою мети слід забезпечити: 

- залізничне перевезення на внутрішньодержавному та міждержавному 

сполучені; 

- залізничне перевезення на приміському сполучені; 

- відшкодування  вартості проїзду пільгових категорій населення   в міському 

транспорті та на автобусних маршрутах загального користування в межах 

Золотоніської міської громади; 

-  надання пільг з послуг зв’язку; 

 

4. Перелік завдань і заходів Програми 

 
№ Заходи Строк 

виконання 

Програми 

Виконавець Сума 

коштів 
тис. грн. 

  

2021 

Сума 

коштів 
тис. грн.  

 

2022 

Сума 

коштів 
тис. грн.  

 

2023 

Сума 

коштів 
тис. грн.  

 

2024 

Сума 

коштів 
тис. грн.  

 

2025 

1 Залізничне 

перевезення на 

внутрішньодерж

авному та 

міждержавному 

сполученні 

2021-2025 

 роки 

 

Управління  праці 

та соціального 

захисту 

населення міської 

ради 

 

Фінансове 

управління 

121,6     

2 Залізничне 

перевезення на 

приміському 

сполучені 

2021-2025 

 роки 

 

Управління  праці 

та соціального 

захисту 

населення міської 

152,5     
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ради 

 

Фінансове 

управління 

3 Відшкодування  

вартості проїзду 

пільгових 

категорій 

населення   в 

міському 

транспорті та на 

автобусних 

маршрутах 

загального 

користування в 

Золотоніському 

районі 

2021-2025 

 роки 

 

Управління  праці 

та соціального 

захисту 

населення міської 

ради 

 

Фінансове 

управління 

3800,

0 

    

4 Надання пільг з 

послуг зв’язку 

2021-2025 

 роки 

 

Управління  праці 

та соціального 

захисту 

населення міської 

ради 

 

Фінансове 

управління 

187,8     

 

 

Секретар ради                                              Н.О. Сьомак 
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Додаток 2 

до рішення міської ради 

від 15.12.2020 № 2-21/VIII 

 

Порядок 

відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на 

абонентську плату за користування телефоном окремими категоріям 

громадян 

 

1. Цей Порядок є нормативно-правовим актом, який регламентує 

проведення відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на 

абонентську плату громадянам, які мають таке право відповідно до Закону 

України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи„ Закону України „Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”, Закону України „Про жертви нацистських 

переслідувань”, Закону України „Про статус ветеранів військової служби і 

ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист”, Закону України 

„Про соціальний захист багатодітних сімей”. 

2. Порядок визначає механізм здійснення видатків з бюджету Золотоніської 

міської територіальної громади  на відшкодування вартості встановлення 

телефону та знижки на абонентську плату за користування телефоном згідно 

розрахунку видатків на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг 

громадян, які мають на це право. 

3. Відшкодування вартості встановлення телефонів та знижки на 

абонентську плату за користування телефоном проводиться щомісячно на 

підставі наданого підприємством, що надало послуги з встановлення телефонів, 

до управління  праці та соціального захисту населення  виконкому 

Золотоніської міської ради „Розрахунку видатків на відшкодування витрат, 

пов’язаних з наданням пільг”. 

 

 

Секретар ради        Н.О. Сьомак 
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Додаток 3 

до рішення міської ради 

від 15.12.2020 № 2-21/VIII 

 

Порядок  

відшкодування витрат від пільгового перевезення окремих категорій  

громадян на  автобусних маршрутах загального користування  

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Порядок проведення розрахунків за відшкодування витрат від пільгового 

перевезення окремих категорій громадян, які мають право на безкоштовний 

проїзд на  приміських та міських автобусних маршрутах загального 

користування визначає процедуру прийняття від суб’єктів господарювання 

(перевізників), які здійснюють перевезення громадян транспортом загального 

користування, щомісячних звітів про перевезення пасажирів пільгової категорії, 

розрахунку сум компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним 

транспортом загального користування окремих категорій громадян. Порядок 

розроблено з урахуванням положень Порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. 

1.2. Порядок розроблено на підставі: 

- Конституції України; 

- Бюджетного кодексу України; 

- Закону України «Про державний бюджет України на відповідний рік»; 

- Закону України „Про автомобільний транспорт”; 

- Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”; 

- постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 „Про Єдиний 

державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги”; 

- постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081 

„Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування”; 

- постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176 „Про 

затвердження  Правил надання послуг пасажирського автомобільного 

транспорту” зі змінами та доповненнями; 

1.3. Компенсація за пільгові перевезення окремих категорій громадян 

здійснюється за рахунок коштів з бюджету Золотоніської міської 

територіальної громади.  

1.4. Замовником перевезень є Золотоніська міська територіальна громада. 

1.5. Головним розпорядником коштів бюджету Золотоніської міської 

територіальної громади  на здійснення компенсаційних виплат за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян є управління праці та соціального захисту 

населення виконавчого комітету золотоніської міської ради. 
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2. Перелік категорій пільговиків 

 

2.1. Перелік категорій пільговиків, за проїзд яких проводяться компенсаційні 

виплати за рахунок бюджету Золотоніської міської територіальної громади. 

 

Нормативно – 

правовий акт 

Категорія пільговика 

 
Частота їздок на 

місяць 

Закон України 

„Про статус 

ветеранів війни, 

гарантії їх 

соціального 

захисту” № 3552-

XII від 22.10.93  

 Особи з інвалідністю 

внаслідок  війни 

Щоденно 

 

Учасники бойових дій Щоденно 

Закон України „Про 

статус і соціальний 

захист громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи ” 

Постраждалі внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 1 

категорії 

Щоденно 

Ліквідатори аварії на ЧАЕС 2  

категорії 

Щоденно 

Закону України „Про 

основи соціальної 

захищеності  осіб  

інвалідністю в 

Україні” та 

постанова Кабінету 

Міністрів України  

№ 876-XII від 

21.03.91 

 Постанова КМУ від 

16.08.1994  

№ 555 „Про 

поширення чинності 

постанови Кабінету 

Міністрів України 

від 17 травня 1993 р. 

N 354” ст. 38 

Особа з інвалідністю 1 групи Щоденно 

Особа з інвалідністю 2 групи Щоденно 

Діти з інвалідністю Щоденно 

особи, які супроводжують  осіб 

з інвалідністю 1 групи або 

дітей з  інвалідністю (не більше 

одного супроводжуючого) 

 

Постанова Кабінету 

міністрів України від 

17.05.1993 № 354 

Пенсіонери за віком Щосереди  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3552-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3552-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-12
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„Про безплатний 

проїзд пенсіонерів на 

транспорті 

загального 

користування” 

Постанова КМУ від 

16.08.1994  

№ 555 „Про 

поширення чинності 

постанови Кабінету 

Міністрів України 

від 17 травня 1993 р. 

N 354” ст. 38, 

Постановою КМУ 

від 25.10.2017 № 812 

«Про внесення змін 

до деяких постанов 

Кабінету Міністрів 

України 

Закон України „Про 

охорону дитинства” 

Діти з багатодітних сімей Щоденно 

Закон України „Про 

соціальний і 

правовий захист 

військовослужбовців 

та членів їх сімей” 

Батьки військовослужбовців, 

які загинули чи померли, або 

пропали безвісти під час 

проходження військової 

служби 

Щоденно 

 

Даний перелік категорій пільговиків може бути змінений відповідно до 

законодавства України.  

2.2. Пільги на безоплатний проїзд автомобільним пасажирським транспортом 

загального користування надаються жителям Золотоніської міської 

територіальної громади  з числа осіб, які мають право на пільги. 

2.3. Пільги надаються на підставі посвідчення, що дає право на пільги. 

 

3. Порядок відшкодування витрат від пільгового перевезення 

 

3.1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому 

Золотоніської міської ради, як Платник укладає договори з перевізниками для 

здійснення безкоштовних перевезень пільгових категорій населення               

Золотоніської міської територіальної громади  пасажирським автомобільним 

транспортом загального користування. Укладені договори повинні містити 

перелік маршрутів, на яких здійснюються пільгові перевезення. 

3.2. Робоча група з здійснення контролю за перевезеннями пасажирів пільгових 

категорій автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального 

користування що півріччя: 
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- спільно з представниками депутатського корпусу та перевізників проводить 

перевірку перевізників щодо пільгових перевезень пасажирів, виконання 

маршрутів, ведення обліку пільговиків на  приміських та міських маршрутах. 

Перевірка оформлюється актом. 

3.3. Перевізник здійснює безкоштовні перевезення пільгових категорій 

мешканців Золотоніської міської територіальної громади  надає до управління  

праці та соціального захисту населення  виконкому Золотоніської міської ради 

фактичні розрахунки витрат та акти звірки за пільгові перевезення щомісячно, 

до 1 числа наступного за звітним місяцем. 

Перевізник зобов’язаний: 

- беззаперечно виконувати вимоги Законів України „Про транспорт” (ст. 12 

„Обов’язки та права підприємств транспорт”) та „Про автомобільний 

транспорт” (ст.37 „Додаткові зручності для окремих категорій пасажирів під 

час перевезень”) в частині надання права на пільги громадян щодо 

користування транспортом, відповідно до укладених договорів; 

- безперешкодно допускати представників робочої групи для перевірки 

пасажиропотоку та перевірки правильності ведення обліку безплатно 

перевезених пасажирів; 

- своєчасно надавати Платнику розрахунки втрат від пільгового перевезення 

окремих категорій громадян на  приміських та міських маршрутах. 

 

4. Порядок виділення та використання компенсації 

 

4.1.Фінансування здійснюється тільки в межах бюджетних асигнувань та за 

відсутності фінансування з Державного Бюджету.  

4.2. Для отримання компенсації перевізник щомісяця до 3 числа місяця 

наступного за звітним, повинен надавати до управління праці та соціального 

захисту населення виконкому Золотоніської міської ради звітність. 

4.3. Щомісяця управління  праці та соціального захисту населення  виконкому 

Золотоніської міської ради готує реєстри про фактично нараховані суми і 

складає з перевізником акти звіряння за формою, затвердженою Міністерством 

праці та соціальної політики України від 28.03.2003 № 83 „Про затвердження 

форми № 3-пільга”, у визначені законодавством строки надає їх до фінансового 

управління міської ради та організовує здійснення відповідних розрахунків у 

п’ятиденний термін після отримання коштів. 

4.4. Управління праці та соціального захисту населення виконкому 

Золотоніської міської ради надає фінансовому управлінню міської ради 

розрахунки витрат, пов’язаних з безкоштовним перевезенням пільгових 

категорій населення Золотоніської міської територіальної громади. 

4.5. Фінансове управління здійснює фінансування Програми через управління  

праці та соціального захисту населення  виконкому Золотоніської міської ради 

для подальшого перерахування перевізнику, який здійснює безкоштовні 

перевезення пільгових категорій мешканців Золотоніської міської 

територіальної громади. 
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5. Порядок розгляду спорів 

 

5.1 Спори, що виникають між перевізником та управлінням праці та  

соціального захисту населення виконкому Золотоніської міської ради 

вирішуються шляхом переговорів.  

5.2 У випадках недосягнення згоди між сторонами спори вирішуються згідно з 

чинним законодавством України. 

 

 

Секретар ради        Н.О. Сьомак 
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Додаток 4 

до рішення міської ради 

від 15.12.2020 № 2-21/VIII 

 

Порядок 

компенсаційних витрат за пільгові перевезення залізничним 

транспортом пільгових категорій громадян 

 

1. Цей Порядок є нормативно-правовим актом, який регламентує 

проведення відшкодування вартості проїзду залізничним транспортом окремих 

категорій громадян, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

16.12.2009 № 1359 „Про затвердження Порядку розрахунку обсягів 

компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом 

окремих категорій громадян”. 

2. Порядок визначає механізм здійснення видатків з бюджету Золотоніської 

міської громади на відшкодування вартості проїзду залізничним транспортом 

окремих категорій громадян у відповідності до чинного законодавства. 

3. Відшкодування вартості проїзду залізничним транспортом окремих 

категорій громадян здійснюється на підставі: 

- договору укладеного між управлінням соціального захисту населення міської 

ради та підприємством, що надає транспортні послуги окремим категоріям 

громадян; 

- поданих підприємством - перевізником рахунків на суму, яка підлягає 

компенсації. 

 

 

Секретар ради         Н.О. Сьомак 

 
 


