
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 23.03. 2021 № 5-14/VІІІ 

м. Золотоноша  

 

Про затвердження програми „Надання соціальної послуги з перевезення 

найбільш вразливих груп населення Золотоніської громади ”  на 2021-2025 роки 

 

З метою створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з 

обмеженими фізичними можливостями, надання транспортних послуг, 

відповідно до Закону України „Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні”, від 21 березня 1991 року № 875-XII, враховуючи 

клопотання центру надання соціальних послуг (16.03.2021 №749), керуючись  

п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”,- 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити програму „Надання соціальної послуги з перевезення 

найбільш вразливих груп населення Золотоніської громади ” на 2021-2025 роки 

згідно з додатком. 

2. Золотоніському центру надання соціальних послуг виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради, в межах наданих повноважень, забезпечити 

виконання завдань, передбачених програмою. 

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

Золотоніської територіальної громади кошти для фінансування заходів, 

визначених програмою. 

4. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику міського 

голови Ніщенко М.Е., контроль за виконанням рішення покласти на постійну 

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

 

 

Міський голова      Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

Людмила Неліна 22537 



Додаток  

до рішення міської ради  

від 23.03.2021 № 5-14/VIII 

 

ПРОГРАМА 

„Надання соціальної послуги з перевезення найбільш вразливих груп населення 

Золотоніської громади”  на 2021-2025 роки 

 

І.Загальні положення 

 

1.1. Міська програма регулює порядок надання послуг з перевезення осіб 

з обмеженими фізичними можливостями. 

1.2.  Дана Програма розроблена на підставі законів України „Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, від 21 березня 1991 року 

№ 875-XII,  „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”  від 19 грудня 

2017№ 2249-VIII, „Про соціальні послуги” 17 січня 2019 року № 2671-VIII, 

Комплексної програми „Турбота” та іншими законодавчими актами. 

1.3. Основні поняття, які застосовуються в даній Програмі: 

1.4.1. Послугу з перевезення надає Золотоніський центр надання 

соціальних послуг виконавчого комітету Золотоніської міської ради, далі - 

Надавач. 

1.4.2. Надавач  послуги – юридична особа, зареєстрована в установленому 

законодавством порядку, що має спецавтотранспорт та договір з Одержувачем 

про надання соціальної послуги. 

1.4.3. Одержувачі послуги: особи з захворюваннями опорно-рухового 

апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються за допомогою технічних 

засобів реабілітації; інші маломобільні групи населення (особи, які відчувають 

труднощі при самостійному пересуванні або орієнтуванні у просторі, зокрема 

особи з інвалідністю, особи з тимчасовим порушенням здоров'я, громадяни 

похилого віку) у разі, якщо такі особи не мають в особистому користуванні та в 

користуванні законних представників автомобілів, у тому числі отриманих 

через структурні підрозділи соціального захисту населення; члени сімей 

загиблих в АТО/ООС (батьки, діти, вдови);  багатодітні та мало функціональні 

сім'ї за медичними показниками. 

1.4.4. Спецавтотранспорт – автомобіль з підйомним пристроєм, 

гідравлічними підйомниками, з низьким рівнем підлоги, пандусами тощо 

призначений для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, 

порушенням опорно – рухового апарату, іншими захворюваннями, які 

пересуваються на інвалідних візках та інших технічних засобів реабілітації. 

1.5.  Головним розпорядником коштів є Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради. 

1.6. Послуги надаються в межах Золотоніської громади та за потреби – 

інших адміністративно-територіальних одиниць та областей України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2249-19#n145
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2249-19#n145


1.7. Спецавтомобіль за рішенням виконавчого комітету може 

використовуватися для інших виробничих потреб органів місцевого 

самоврядування на території України та за кордоном.   

 

ІІ. Мета та основні завдання  

 

2.1. Основною метою програми є забезпечення реалізації прав і 

задоволення потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями нарівні з 

іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності, забезпечення 

інтеграції та соціалізації у суспільство.  

2.2. Перевезення Одержувачів транспортної послуги до:  

лікувально-профілактичних, санаторно-оздоровчих, реабілітаційних та 

навчальних закладів, закладів культури, закладів, що надають соціальні 

послуги, протезно-ортопедичних підприємств та майстерень, центрів правової 

допомоги, центрів надання адміністративних послуг, інших закладів соціальної 

сфери;  

структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевих органів самоврядування, суду; 

авто,- залізничних вокзалів, аеропорту; 

для участі Одержувачів у соціальних, культурно-масових та спортивних 

заходах. 

 

ІІІ. Організація надання послуги з перевезення 

 

3.1. Для досягнення мети при відділенні організації надання адресної 

натуральної та грошової допомоги створюється служба „Соціальне таксі” для 

обслуговування осіб з обмеженими фізичними особливостями, яка включає в 

себе: два спецавтомобіля та одного автомобіля типу мінівен для маломобільних 

груп населення; диспетчера, соціального працівника, сестри медичної, водія. 

Також може використовуватися інший автомобіль центру. 

3.2. Відділення організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги надає транспортну послугу як на платній так і на безоплатній основі. 

Послуги надаються безкоштовно, в межах бюджетних асигнувань, визначених 

на даний вид діяльності або 50% плати, згідно затвердженого тарифу. 

3.3. Одержувачі послуги на безоплатній основі:  інваліди І групи, діти 

інваліди, які перебувають на обліку в Центрі  та інваліди із захворюваннями  

опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються 

пересуваються за допомогою милиць, палиць, візків і потребують стороннього 

супроводу; люди з захворюваннями опорно-рухового апарату та іншими 

захворюваннями, які пересуваються на інвалідних візках,милицях, ходунцях, з 

допомогою палиць,  але не мають групи інвалідності, при наявності висновку 

ЛКК; хворих на злоякісні новоутворення з обмеженою здатністю до 

самостійного пересування; хворих на ниркову недостатність, які залежні від 

діалізу; члени сімей загиблих в АТО/ООС (батьки, діти, вдови); багатодітні та 

мало функціональні сім'ї за медичними показниками. 



Одержувачі послуги на платній основі: жителі громади, які мають знижену 

рухову активність та не мають медичного висновку про користування 

технічних засобів реабілітації, обслуговуються на платній основі згідно 

затвердженого тарифу.   

3.4. Завдання служби:  

ведення обліку Одержувачів транспортної послуги;  

організація та забезпечення якісного та безпечного надання транспортних 

послуг; 

установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями, 

родичами Одержувачів послуг. 

3.5. Диспетчер приймає заявки на обслуговування спецавтотранспортом  за 

три дні до виїзду (в особливих випадках – не менш ніж за 1 день до виїзду). При 

цьому вказується день, час, початковий та кінцевий пункт маршруту, час виїзду 

та наявність супроводжуючої особи. Заявки реєструються в спеціальному 

журналі замовлень. 

3.6. Диспетчер за результатами опрацьованих заявок складає графік 

надання транспортних послуг на кожен робочий день. 

3.7. При одночасному виклику спецавтотранспорту, перевага надається 

заявникам, котрі повинні дістатись до медичних закладів, установ. 

3.8.  Надавач послуги, оформляє маршрутні листи. У маршрутному листі 

водія має бути підпис Одержувача послуги про виконану заявку. 

 3.9.  Виїзд спецавтотранспорту  виконується з 8.00 до 17.00 год. в робочі 

дні. У разі здійснення маршруту за межі Золотоніської громади та збільшення 

відстані, час виїзду збільшується пропорційно до відстані маршруту. У святкові 

та вихідні дні також може здійснюватися надання транспортної послуги на 

підставі розпорядження міського голови. 

3.10. Спецавтотранспорт використовується виключно за призначенням, в 

присутності супроводжуючого або соціального працівника, медичного 

працівника. Не допускається надання транспортної послуги дітям з 

інвалідністю без супроводжуючого. 

3.11. Не допускається використання спецавтотранспорту для: 

 - перевезення більше однієї особи в якості супроводжуючого одного 

Одержувача, не включаючи соціального працівника Надавача; 

 - перевезення громадян, якщо в наявності у них, або членів їх родин є у 

користуванні автомобільний транспорт, отриманий через органи соціального 

захисту населення; 

 - особистих поїздок працівників установи.  

 

ІV. Порядок та умови надання транспортної послуги 

  

4.1. Для користування послугою Одержувачу необхідно звернутися в 

органи виконавчої влади або до надавача послуги, зареєструватися у 

диспетчера, подати заяву (ксерокопія паспорту, ідентифікаційного номеру, 

довідки МСЕК або іншого документа (медичний висновок), що дає підстави для 

отримання послуги. 



 4.2. Послуга надається за рішенням Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради та 

укладення договору між Одержувачем та Надавачем транспортної послуги. 

4.3. Заявки на обслуговування подаються  за три дні до виїзду (в особливих 

випадках – не менш ніж за 1 день до виїзду). 

4.4. При знятті заявки попередити працівника Надавача не пізніше ніж за 

24 години до виїзду автомобіля. 

4.5. Послуги надаються особі по заяві не частіше 3 разів на місяць, крім 

транспортування з метою одержання послуги медичної допомоги та /або його 

участі в реабілітаційних заходах, денний догляд. Допускається одночасне 

перевезення декількох Одержувачів. 

   

 V. Фінансове забезпечення Програми 

 

5.1. Фінансування потреб, передбачених Програмою, здійснюється у 

відповідності до статті 68 Бюджетного кодексу України, статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в України» за рахунок коштів міського 

бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 

5.2. Головним розпорядником коштів є Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради, 

розпорядником другого рівня  є Золотоніський центр надання соціальних 

послуг.  

 

VI.  Очікувані результати програми 

 

6.1. Реалізація даної програми забезпечить можливість оперативно 

вирішувати проблеми, пов’язані з пересуванням, осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та суттєво вплине на поліпшення життєдіяльності Золотоніської  

громади. 

6.2. Буде більш якісно реалізоване конституційне право громадян на 

соціальний захист.  

6.3. Розшириться перелік Одержувачів послуг Золотоніським центром 

надання соціальних послуг виконавчого комітету Золотоніської міської ради. 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 

 
 


