
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 29.04.2021 № 7-8/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про  внесення змін до комплексної міської цільової Програми для пільгових 

категорій населення Золотоніської міської територіальної громади на 2021 - 

2025 роки 

 

Розглянувши клопотання управління праці та соціального захисту 

населення (20.04.2021 №1233) щодо внесення змін до комплексної міської 

цільової Програми для пільгових категорій населення Золотоніської міської 

територіальної громади на 2021 - 2025 роки, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до комплексної міської цільової Програми для пільгових 

категорій населення Золотоніської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 15.12.2020 № 2-21/VІІІ, виклавши 

в новій редакції: 

- розділ 2 „Перелік категорій пільговиків” додатку 3 „Порядок 

відшкодування витрат від пільгового перевезення окремих категорій громадян 

на автобусних маршрутах загального користування”: 

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 

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

Пенсіонери за віком Щосереди на 

маршрутах в межах 

населених пунктів 

Золотоніської міської 

територіальної 

громади 

Щоденно з 9.00 на 

міських маршрутах 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-12
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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 

 

2. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) забезпечити 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       Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Лукомська 23320 


