МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ШОСТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 20 липня 2016 року

№ 87

м. Мала Виска

Про затвердження комплексної цільової Програми
для пільгових категорій населення району на 2016 рік
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні ” та розглянувши поданий районною державною адміністрацією
проект комплексної цільової Програми для пільгових категорій населення району на 2016 рік,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити комплексну цільову Програму для пільгових категорій населення
району на 2016 рік (далі – Програма), додається.
2. У разі затвердження відповідних програм міською радою внести зміни до
комплексної цільової Програми для пільгових категорій населення району на 2016 рік.
3. Районній державній адміністрації забезпечити виконання показників Програми та
програмних заходів відповідно до встановлених термінів.
4. Рекомендувати місцевим радам :
- затвердити відповідні Програми щодо соціального захисту окремих категорій
громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільги;
- розробити механізм надання пільгових проїзних квитків для пасажирів окремих
категорій громадян, які мають право на пільги, в автобусах місцевого значення.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з соціальних та гуманітарних питань.

Голова районної ради

С.Сосновська

Затверджено
Рішення Маловисківської
районної ради
20 липня 2016 № 87

Комплексна цільова Програма
для пільгових категорій населення району
на 2016 рік

І. Загальні положення
Станом на 1 лютого 2016 року на території Маловисківського району проживає 10 856
осіб пільгових категорій населення, з них 9 907 осіб мають право на пільговий проїзд та
потребують соціального захисту і підтримки з боку державних органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування. До вищевказаних громадян належать особи, які є інвалідами
Великої Вітчизняної війни, учасниками бойових, учасниками війни, членами сімей загиблих
(померлих) ветеранів війни, ветерани військової служби та органів внутрішніх справ, їх
вдови, потерпілі та ліквідатори аварії на ЧАЕС, інваліди загального захворювання, інваліди
дитинства та діти-інваліди, багатодітні сім'ї, пенсіонери за віком.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 439 осіб зменшилась кількість
осіб пільгової категорії (11 295 чол. в 2015році).
Натомість збільшилась кількість учасників бойових дій, які перебували в зоні
проведення антитерористичної операції, станом на 1 лютого 2016 року їх кількість становить
– 147 осіб.
Необхідність прийняття комплексної цільової Програми для пільгових категорій
населення району на 2016 рік виникла у зв'язку з тим, що в Законі України від 25 грудня 2015
року № 928 « Про Державний бюджет України на 2016 рік» кошти субвенції на надання пільг
з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий
проїзд окремих категорій громадян не передбачено. Питання соціального захисту населення
є пріоритетним напрямком діяльності нашої держави та з метою подальшого поліпшення
стану соціального захисту населення району, всебічне охоплення турботою громадян
зазначених категорій, забезпечення їх прав на соціальний захист, надання їм пільг відповідно
до чинного законодавства.
ІІ. Мета та основні завдання Програми
Головна мета Програми – соціальний захист окремих категорій громадян, які відповідно
до чинного законодавства мають право на пільги. Саме тому одним з важливих суспільних
завдань є забезпечення пільгових категорій населення району пільговим перевезенням
автомобільним та залізничним транспортом, відшкодування вартості проїзду один раз на рік
особам ЧАЕС, встановленням та абонентської плати за користування телефоном, капітальним
ремонтом житла ветеранів ВВВ.
Головними завданнями комплексної цільової Програми для пільгових категорій
населення району у 2016 році буде:
•
•
•
•

компенсація за перевезення пільгових категорій населення району
автомобільним та залізничним транспортом загального користування;
відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам постраждалих в
наслідок Чорнобильської катастрофи;
відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на абонентську плату
за користування телефоном окремих категорій громадян;
проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і
квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний
ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право.

ІІІ. Заходи щодо реалізації комплексної цільової Програми для пільгових категорій
населення району у 2016 році.
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Заходи

Підстава

Компенсація
за
перевезення Відповідно до
пільгових
категорій
населення Порядку
району
автомобільним
та (додатки 2, 3)
залізничним
транспортом
загального користування
Відшкодування вартості проїзду Відповідно до
один раз на рік громадянам Порядку
постраждалих
в
наслідок (додаток 5)
Чорнобильської катастрофи
Відшкодування
вартості Відповідно до
встановлення телефону та знижки Порядку
на
абонентську
плату
за (додаток 4)
користування телефоном окремих
категорій громадян
Проведення
безоплатного
капітального
ремонту власних
житлових будинків і квартир осіб,
що мають право на таку пільгу, а
також першочерговий поточний
ремонт житлових будинків і
квартир осіб, які мають на це право
Всього:

Відповідно до
постанови
Кабінету
Міністрів
України від 20
травня
2009
року № 565

Відповідальни
й виконавець

Сума
коштів
грн.
562 000,00

Управління
соціального
захисту
населення
райдержадмініс
трації
Управління
2 000,00
соціального
захисту
населення
райдержадмініс
трації
Управління
84 000,00
соціального
захисту
населення
райдержадмініс
трації
Управління
соціального
40 000,00
захисту
населення
райдержадмініс
трації
688 000,00

ІV.Фінансове забезпечення реалізації комплексної цільової програми для пільгових
категорій населення району у 2016 році
Фінансування програми буде здійснюватися за рахунок коштів районного бюджету –
на загальну суму 688 000 грн. 00 коп..
V. Очікувані результати реалізації Програми
Реалізація Програми забезпечить поліпшення стану захищеності пільгових категорій
населення району.

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Основними напрямками контролю за реалізацією програми є щоквартальна звітність
управління соціального захисту населення районної адміністрації фінансовому управлінню
та висвітлення ходу реалізації програми в засобах масової інформації.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

Додаток 1
до комплексної цільової Програми
для пільгових категорій населення
району на 2016 рік

1
2
3

4
5
6

7
8
8.1
9
10

11

ПАСПОРТ
комплексної цільової Програми для пільгових категорій населення району
на 2016 рік
Програма затверджена:
Рішенням районної ради від 20 липня 2016 року
№ 87
Ініціатор розроблення Програми
Управління соціального захисту населення
Маловисківської райдержадміністрації
Дата, номер і назва розпорядження голови Розпорядження голови райдержадміністрації від
райдержадміністрації про розроблення Програми 09 лютого 2016 року № 37 – р «Про розробку
комплексної цільової Програми для пільгових
категорій населення району на 2016 рік»
Розробник Програми
Управління соціального захисту населення
Маловисківської райдержадміністрації
Співрозробники Програми
Відповідальний виконавець Програми
Заступник начальника управління соціального
захисту населення Маловисківської
райдержадміністрації І.В.Гальченко
Учасники Програми
Терміни реалізації Програми
01.01.2016 - 31.12.2016року
Етапи виконання Програми ( для довгострокових
програм)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у
виконанні Програми (для комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідний
для реалізації Програми, усього, у тому числі:
688 000 грн.
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету
688 000 грн.
кошти міського, селищного та сільських
бюджетів
кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування Програми
Районний бюджет, бюджети місцевого
самоврядування.

Додаток 2
до комплексної цільової Програми
для пільгових категорій населення
району на 2016 рік
Порядок відшкодування витрат
від пільгового перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом
І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає механізм проведення відшкодування витрат за перевезення
пільгових категорій населення автомобільним транспортом на маршрутах загального
користування , за рахунок коштів з місцевого бюджету підприємству, що здійснює
автотранспортне перевезення населення на міжміському, міжобласному та приміських
маршрутах загального користування у звичайному режимі руху ( далі – Перевізник ), згідно з
договором укладеним між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
та автомобільним перевізником і вважається укладеним з моменту його підписання
сторонами.
1.2. Порядок розроблено на підставі:
- Бюджетного кодексу України;
- Закону України «Про автомобільний транспорт»;
- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 року № 1548 «Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання
цін (тарифів)»;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 року № 117 «Про Єдиний державний
автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»;
- Інструкції про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на
маршрутах, затверджена наказом Міністерства статистики України від 27.05.1996 року №
150, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30.05.1996 року № 258/1283.
1.3. Відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій населення, відповідно
до вимог чинного законодавства, здійснюється на підставі укладених Перевізником
договорів:
-

на перевезення пасажирів на міжміському, міжобласному та приміських
маршрутах загального користування з організатором цих перевезень;
відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій населення в приміському
автомобільному транспорті з головним розпорядником бюджетних коштів –
Управлінням соціального захисту населення Маловисківської районної державної
адміністрації.

1.4. Порядок установлює єдину методику розрахунків на міжміському, міжобласному
та приміських автобусних маршрутах загального користування, які фінансуються за рахунок
коштів з місцевого бюджету.
1.5. Порядок розроблено з урахуванням чинного законодавства України, економічних
умов діяльності суб'єктів підприємницької діяльності різних форм власності, що виконують
пасажирські перевезення на підставі договору з органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування.

1.6. Обсяги коштів з районного бюджету на відшкодування витрат за перевезення
пільгових категорій населення у транспорті загального користування затверджується
рішенням Маловисківської районної ради.
1.7. Загальна сума коштів, що переказується в межах кошторисних призначень
перевізникам на підставі чинних нормативно – правових актів не може бути вищою від суми
коштів передбачених в місцевому бюджеті.
ІІ. Перелік категорій пільговиків
2.1. Чинним законодавством визначені наступні категорії пільговиків, які мають
право на безоплатний проїзд автомобільним транспортом загального користування, що
фінансуються за рахунок місцевих бюджетів. Даний перелік категорій пільговиків може бути
розширений (змінений) відповідно до чинного законодавства України.
№
з/п
1
2

Нормативний документ
Закон України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»
Закон України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи»

3

Закон України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні» та
постанови Кабінету Міністрів України від
16.08.1994 року № 555 «Про поширення
чинності постанови Кабінету Міністрів
України від 17 травня 1993 року № 354»

4

Постанова Кабінету Міністрів України від
17.05.1993 року № 354 «Про безплатний
проїзд пенсіонерів на транспорті загального
користування»
Закон України «Про статус ветеранів
військової служби і органів внутрішніх
справ та їх соціальний захист»

5

6

Закон України «Про соціальний та правовий
захист військовослужбовців та членів їх
сімей»

Категорія пільговика
Інваліди війни
Учасники бойових дій
Постраждалі внаслідок ЧАЕС 1 категорії
Ліквідатори аварії на ЧАЕС 2 А категорії
Дитина – інвалід, якій встановлено інвалідність,
пов’язану з ЧАЕС
Інваліди 1 групи
Інваліди 2 групи
Інваліди 3 групи
Діти – інваліди
Особи, які супроводжують інвалідів 1 групи
або дітей – інвалідів (не більше одного
супроводжуючого)
Пенсіонери за віком

Ветерани військової служби
Ветерани органів внутрішніх справ
Ветерани державної пожежної охорони
Ветерани податкової міліції
Ветерани Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
Ветерани цивільного захисту
Ветерани Державної кримінально – виконавчої
служби
Особи, звільнені з військової служби, які стали
інвалідами під час проходження військової
служби.

7
8
9

Закон України «Про прокуратуру»
Закон України «Про реабілітацію жертв
політичних репресій»
Закон України «Про охорону дитинства»

Батьки військовослужбовців, які загинули чи
померли або пропали безвісти під час
проходження військової служби
Пенсіонери з числа слідчих прокуратури
Реабілітовані громадяни, які стали інвалідами
внаслідок репресій або є пенсіонерами
Діти з багатодітних сімей

2.2. Безоплатним проїздом мають право користуватися особи на підставі посвідчення,
що дає право на пільги.
ІІІ. Розрахунок та контроль за наданням послуг
на відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій населення району
3.1.Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації
постійно здійснює перевірку перевізників щодо пільгових перевезень пасажирів, виконання
графіку маршруту, ведення обліку руху фактично виконаних оборотних рейсів та
затвердженого плану розподілу коштів з місцевого бюджету на відшкодування витрат за
пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжобласному, міжміському та приміському
сполучені.
3.2.Перевізники, які надають послуги з перевезення пасажирів, щомісяця до 03 числа
наступного за звітним подають до управління соціального захисту населення районної
державної адміністрації розрахунки на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг
при перевезені пільгових категорій населення автомобільним транспортом у міжобласному,
міжміському та приміському сполучені за формою 2 пільга (списки) щомісячних витрат за
перевезення пільгових категорій населення Маловисківського району.
3.3.Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації на
підставі звітних даних перевізників, плану розподілу нараховує суми відшкодування витрат
за перевезення пільгових категорій населення району по кожному перевізнику наступним
чином:
- нарахування коштів автомобільним перевізникам проводиться щомісяця згідно з
планом розподілу передбачених у місцевому бюджеті на відшкодування витрат за
перевезення пільгових категорій населення району по фактично виконаних рейсах;
- нарахована сума коштів на пільгових маршрутах не може перевищувати планових
призначень за місяць.
3.4. Відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій населення району
здійснюється шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку управління
соціального захисту населення районної державної адміністрації на рахунки перевізника.
4. Прикінцеві положення
Цей порядок діє до моменту врегулювання на державному рівні питання фінансування
відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій населення за рахунок коштів з
державного бюджету України.

Додаток 3
до комплексної цільової Програми
для пільгових категорій населення
району на 2016 рік
Порядок компенсаційних витрат
від пільгового перевезення окремих категорій громадян залізничним транспортом
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 року № 1359 «Про
затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення
залізничним транспортом окремих категорій громадян».
Порядок визначає механізм здійснення видатків з районного бюджету на
відшкодування вартості проїзду залізничним транспортом окремих категорій громадян у
відповідності до чинного законодавства.
Відшкодування вартості проїзду залізничним транспортом окремих категорій
громадян здійснюється на підставі:
- договору укладеного між управлінням соціального захисту населення та
підприємством, що надає транспортні послуги окремим категоріям громадян;
- поданих підприємством, що надає транспортні послуги окремим категоріям
громадян розрахунків на суму, що підлягає компенсації.
Загальна сума коштів, що переказується в межах кошторисних призначень
перевізникам на підставі чинних нормативно – правових актів не може бути вищою від суми
коштів передбачених в місцевому бюджеті.
Цей порядок діє до моменту врегулювання на державному рівні питання фінансування
відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій населення за рахунок коштів з
Державного бюджету України.

Додаток 4
до комплексної цільової Програми
для пільгових категорій населення
району на 2016 рік
Порядок
відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на абонентську плату за
користування телефоном окремих категорій громадян
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 ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту ”, Закону України «Про статус та соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закону
України «Про охорону дитинства», Закону України «Про статус ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний
захист».
Порядок визначає механізм здійснення видатків з районного бюджету 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.
Відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на абонентську плату
за користування телефоном проводиться щомісячно на підставі наданого організацією
–
надавачем
послуг
до
управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації «Розрахунку видатків на відшкодування витрат, пов’язаних з
наданням пільг» за формою 2 – пільга та акту звіряння за формою 3 – пільга.
Загальна сума коштів, що переказується в межах кошторисних призначень
перевізникам на підставі чинних нормативно – правових актів не може бути вищою
від суми коштів передбачених в місцевому бюджеті.
Цей порядок діє до моменту врегулювання на державному рівні питання
фінансування відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій населення за
рахунок коштів з Державного бюджету України.

Додаток 5
до комплексної цільової Програми
для пільгових категорій населення
району на 2016 рік
Порядок
відшкодування вартості проїзду один раз на рік туди і назад громадянам постраждалим
внаслідок Чорнобильської катастрофи
Цей порядок є нормативно – правовим актом, який регламентує проведення
відшкодування вартості проїзду один раз на рік туди і назад громадянам постраждалим
внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до пункту 19 частини першої статті 20 та
пункту 4 частини першої статті 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Порядок визначає механізм здійснення видатків з районного бюджету на
відшкодування вартості проїзду один раз на рік туди і назад громадян постраждалим
внаслідок Чорнобильської катастрофи у відповідності до чинного законодавства.
Відшкодування вартості проїзду один раз на рік туди і назад громадян постраждалим
внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії здійснюється на підставі наступних
документів:
- заява на ім'я начальника управління соціального захисту населення
райдержадміністрації про відшкодування вартості проїзду один раз на рік туди і
назад;
- оригінали проїзних квитків на проїзд відповідним видом транспорту на
території України;
- копію посвідчення, що дає право на пільги.
У разі виникнення спірних питань щодо відшкодування вартості проїзду один раз на
рік туди і назад громадян, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи направляти
додаткові запити з метою уточнення даних.
Загальна сума коштів, що переказується в межах кошторисних призначень
перевізникам на підставі чинних нормативно – правових актів не може бути вищою від суми
коштів передбачених в місцевому бюджеті.
Цей порядок діє до моменту врегулювання на державному рівні питання фінансування
відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій населення за рахунок коштів з
Державного бюджету України.

