
 
ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ДРУГА СЕСІЯ 

П’ЯТЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30.12.2015                       м. Глухів                   №37 

 

Про комплексну міську  

цільову Програму для пільгових  

категорій населення міста Глухова  

на 2016-2019 роки 

 

 Розглянувши, схвалену  виконавчим комітетом міської ради  комплексну 

міську цільову Програму для пільгових категорій населення міста Глухів на 

2016-2019 роки, з метою  соціального захисту пільгових категорій громадян 

міста Глухова, керуючись статтею 25, пунктом 22 частини першої статті 26 та 

статтею 53 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська 

рада ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити комплексну міську цільову Програму для пільгових категорій 

населення міста Глухів на 2016-2019 роки (далі – Програма)       (додається). 

2.Затвердити Порядок оздоровлення  інвалідів війни та членів сім’ї  

померлого ветерана війни (додаток  №1). 

3.Затвердити Порядок  відшкодування вартості проїзду громадянам, 

постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи (додаток №2). 

4.Затвердити Порядок відшкодування вартості встановлення телефону та 

знижки на абонентську плату за користування телефоном окремими категоріями 

громадян (додаток №3). 

5. Затвердити Порядок відшкодування витрат від пільгового перевезення 

окремих категорій громадян на міських маршрутах загального користування 

(додаток №4). 

6. Затвердити Порядок  компенсаційних витрат за пільгові перевезення 

залізничним  транспортом пільгових категорій громадян (додаток №5). 
7. Виконавчому комітету міської ради забезпечити фінансування  заходів 

вищевказаної  Програми. 

8.Управлінню соціального захисту населення міської ради інформувати  про 

хід виконання  Програми постійну комісію з питань охорони здоров’я, 

материнства і дитинства, освіти, культури та спорту, сім’ї і молоді та соціального 

захисту (голова – Громак Л.А.), заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради (Головня Р.Г.) та управління соціально – 

економічного розвитку (Сухоручкіна Л.О.). 



9.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію з 

питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, освіти, культури та спорту, 

сім’ї і молоді та соціального захисту (голова – Громак Л.А.). 

 

 

Міський голова               М.Терещенко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 



Додаток 

до рішення  міської ради 

30.12.2015 №37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КОМПЛЕКСНА МІСЬКА ЦІЛЬОВА 

ПРОГРАМА ДЛЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ 

МІСТА ГЛУХОВА НА  2016-2019 РОКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Паспорт 

Комплексної міської  цільової Програми для пільгових категорій населення 

міста Глухова  на 2016 –2019 роки 

 

1 Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет міської ради 

2 Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення Програми 

28.12.2015р № 213   «Про розробку 

комплексної міської цільової 

Програми для пільгових категорій 

населення міста Глухова  на 2016 –

2019 роки» 

3 Розробник Програми Управління соціального захисту 

населення міської ради 

4 Співрозробники Програми   

5 Відповідальний виконавець 

Програми 

Управління соціального захисту 

населення міської ради 

6 Учасники Програми  Управління соціального захисту 

населення міської ради 

7 Термін реалізації Програми 2016-2019 роки 

8 Джерело фінансування Міський бюджет 

9 Обсяг фінансування всього, 

тис.грн., в тому числі за роками 

Всього: 2542тис. грн.. 

в т.ч.2016р-558тис.грн.; 

         2017р-612тис.грн; 

         2018р-663тис.грн; 

         2019р-709тис.грн. 

 

2.Визначення проблеми, на розв’язання  

якої спрямована Програма 

 

Комплексна міська  цільова Програма для пільгових категорій населення 

міста Глухова  на 2016 –2019 роки. 

В зв’язку з внесенням змін до бюджетного кодексу України, Законом 

України про державний бюджет України на 2016 рік передбачено фінансування 

пільги з послуг зв’язку, 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, які мають 

особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам 

померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; 

ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам 

податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам 

Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного 

захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту 



інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, 

ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-

виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, 

звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження 

військової служби; інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують 

інвалідів I групи або дітей–інвалідів (не більше одного супроводжуючого); 

реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є 

пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей 

померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, 

багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в 

яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також 

сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і 

більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а 

також компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян;” 

за рахунок коштів міського бюджету.  

Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення коштів, 

виходячи з фінансових можливостей бюджету міста. Згідно із даними Єдиного 

державного автоматизованого реєстру пільговиків  в місті Глухові 

нараховується 8,4 тис. пільговиків, з них:  

інвалідів війни – 96чол; 

учасники бойових дій -307чол; 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – 235  чол.;  

ветеранів військової служби та органів внутрішніх справ – 230чол.; 

інвалідів загального захворювання - 833 чол..;  

дітей – інвалідів – 84осіб,  

інвалідів військової служби –  11чол.;  

дітей з багатодітних сімей -361; 

жертв нацистських переслідувань – 2чол. 

Пенсіонери за віком -6241чол. 

 

3. Мета Програми 

 

Головна мета Програми – соціальний захист окремих категорій громадян, 

які відповідно до законодавства мають право на пільги. Саме тому одним із 

важливих суспільних завдань є забезпечення пільгової категорії населення 

міста Глухова, а саме: санаторно-курортне оздоровлення, пільгове перевезення 

автомобільним та залізничним транспортом, відшкодування проїзду пільгової 

категорії ЧАЕС, послуги зв’язку. 

 

 

 



4.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки  та етапи виконання Програми 

 

Для досягнення визначеної цією Програмою мети слід забезпечити: 

 Санаторно-курортним оздоровленням; 

 відшкодування проїзду пільгової категорії ЧАЕС; 

 пільгове перевезення автомобільним та залізничним транспортом; 

 послуги зв’язку; 

 Капітальний ремонт для інвалідів війни, 

Програма може коригуватись виходячи з фінансових можливостей 

бюджету.  

Термін дії Програми:2016-2019 роки. 

 

5. Перелік  завдань і заходів Програми 

 

№ Заходи Підстава Відповідальний 

виконавець 

Сума 

коштів 

1. Санаторно-

курортне 

оздоровлення; 

Відповідно до 

порядку в додатку 

№ 1 

Управління 

соціального захисту 

населення міської 

ради 

260  

тис.грн 

2. Відшкодування 

проїзду пільгової 

категорії ЧАЕС; 

 

Відповідно до 

порядку в додатку 

№ 2 

Управління 

соціального захисту 

населення міської 

ради 

30 

тис.грн. 

3. Послуги зв’язку 

 

 

Відповідно до 

порядку в додатку 

№ 3 

Управління 

соціального захисту 

населення міської 

ради 

940  

тис.грн.. 

4. Пільгове 

перевезення 

автомобільним та 

залізничним 

транспортом; 

 

Відповідно до 

порядку в додатку 

№ 4,№ 5 

Управління 

соціального захисту 

населення міської 

ради 

1052 

тис.грн.. 

5. Капітальний  

ремонт  для 

інвалідів війни 

Відповідно до 

Постанови 

Кабінету Міністрів 

України № 565 від 

20.05.2009р. 

Управління 

соціального захисту 

населення міської 

ради 

260 

тис.грн 

 

 

 

 



6.Напрямки діяльності, заходи Програми та очікуваний результат 

 

На

пря

ми 

дія

льн

ост

і 

Заход

и 

Стр

ок 

вико

нанн

я 

Викона- 

вець 

Джере

ла 

фінан

суван

ня 

Всь

ого 

20 

16р

. 

20 

17р 

20 

18р 

20 

19р 

Очікув

аний 

резуль

тат 

 Санат

орне 

курорт

не 

оздоро

влення 

2016

-

2019

роки 

Управлін- 

ня соціаль- 

ного 

захисту 

населення 

міської 

ради 

Міськ

ий 

бюдж

ет 

260 50 60 70 80 Підтри

мці 

стану 

здоров

’я 

 відшк

одуван

ня 

проїзд

у 

пільго

вої 

катего

рії 

ЧАЕС; 

 

2016

-

2019

роки 

Управлін- 

ня соціаль- 

ного 

захисту 

населення 

міської 

ради 

Міськ

ий 

бюдж

ет 

30 6 7 8 9 Надан

ня 

допом

оги 

 пільго

ве 

переве

зення 

автом

обільн

им та 

залізн

ичним 

трансп

ортом; 

 

2016

-

2019

роки 

Управлін- 

ня соціаль- 

ного 

захисту 

населення 

міської 

ради  

Міськ

ий 

бюдж

ет 

1052 232 255 275 290 Соціал

ьний 

захист 

пільго

ві 

катего

рії 

населе

ння 

 Послу 

ги 

зв’язк

у 

 

2016

-

2019

роки 

Управлінн

я 

соціальног

о захисту 

населення 

міської 

Міськ

ий 

бюдж

ет 

940 220 230 240 250 Соціал

ьний 

захист 

пільго

ві 

катего



ради  рії 

населе

ння 

 Капіта

льний 

ремон

т для 

інвалі

дів 

війни 

2016

-

2019 

роки 

Управлінн

я 

соціальног

о захисту 

населення 

міської 

ради  

Міськ

ий 

бюдж

ет 

260 50 60 70 80 Соціал

ьний 

захист 

пільго

ві 

катего

рії 

населе

ння 

 Разом    2542 558 612 663 709  

 

7.Координація та контроль за виконанням Програми 

 

Координацію за виконанням  Програми покладається на  заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Глухівської міської 

ради Головню Р.Г. і управління соціального захисту населення Глухівської 

міської ради, а контроль за виконанням Програми на комісію з питань охорони 

здоров’я, материнства і дитинства, освіти, культури та спорту, сімї і молоді та 

соціального захисту (голова комісії - Громак Л.А.).  

 

 

Міський голова                                                                     М.Терещенко    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 

до рішення  міської ради 

30.12.2015 № 37 

 

Порядок 

оздоровлення інвалідів війни та членів сім’ї  

померлого ветерана війни  

 

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

оздоровлення інвалідів війни та членів сім’ї померлого ветерана війни з 

міського бюджету, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» та Закону України «Про соціальний та 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».  

2.   Порядок визначає механізм здійснення видатків з міського бюджету  

на фінансування витрат на оздоровлення інвалідів війни та членів сім’ї 

померлого ветерана війни. 

3. Відшкодування вартості за оздоровлення інвалідів війни та членів сім’ї 

померлого ветерана війни здійснюється за рахунок коштів міського бюджету 

шляхом перерахування коштів на рахунок санаторія, який надав послуги з 

оздоровлення  на підставі наступних документів: 

- заяви із зазначенням письмової згоди на обробку персональних даних, 

- договору укладеного між управлінням соціального захисту населення міської 

ради та санаторієм, який надав послуги з оздоровлення інвалідів війни та членів 

сім’ї померлого ветерана війни; 

- накладної;   

- копій документів: паспорта, коду, пенсійного посвідчення, пільгового 

посвідчення; 

-  довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування форма               

№ 070/о. 

Документи подаються до управління соціального захисту населення 

міської ради. 

 

 

Міський голова                                                                     М.Терещенко    

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №2 

до рішення  міської ради 

30.12.2015 № 37 

  

Порядок 

відшкодування  вартості  проїзду 

 громадянам, постраждалим  внаслідок   

Чорнобильської  катастрофи 

 

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

проведення відшкодування  вартості  проїзду  громадянам, постраждалим 

внаслідок Чорнобильської  катастрофи, відповідно до  пункту 19 частини  

першої  статті 20 Закону України та  пункт  4 частини першої статті 21 «Про 

статус і соціальний  захист  громадян, які  постраждали  внаслідок 

Чорнобильської  катастрофи»   

 2. Порядок визначає механізм здійснення видатків з міського бюджету  на 

відшкодування  вартості  проїзду  громадян,  постраждалим  внаслідок  

Чорнобильської  катастрофи у відповідності до чинного  законодавства. 

 3. Відшкодування  вартості проїзду  громадян,  постраждалим  внаслідок  

Чорнобильської  катастрофи 1 та 2 категорії здійснюється 

на підставі наступних документів: 

 - заява   на  ім’я  начальника  управління соціального  захисту  населення  

міської  ради про відшкодування вартості проїзду  громадян,  постраждалим  

внаслідок  Чорнобильської  катастрофи; 

 - оригінали    проїзних  квитків на проїзд відповідним видом транспорту 

на території України. 

Документи подаються до управління соціального захисту населення 

міської ради.  

 У разі виникнення  спірних питань  щодо відшкодуванню  проїзду  

управління соціального захисту населення міської ради  має  право направляти  

додаткові   запити з метою   уточнення даних. 

 

 

Міський голова                                                                     М.Терещенко    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 3 

до рішення  міської ради 

                                            30.12.2015 № 37 

 

  

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 міського 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. 

 3. Відшкодування  вартості встановлення телефонів та знижки на 

абонентську плату за користування телефоном  проводиться щомісячно на 

підставі наданого підприємством (організацією), яка надала послуги з 

встановлення телефонів, до управління соціального захисту населення міської 

ради  «Розрахунку видатків на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням 

пільг» . 

 

 

Міський голова                                                                     М.Терещенко    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 4 

до рішення   міської ради 

30.12.2015 № 37 

 

Порядок відшкодування витрат від пільгового  

перевезення окремих категорій громадян на міських 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 міським пасажирським транспортом загального 

користування визначає процедуру прийняття від суб’єктів господарювання 

(перевізників), які здійснюють перевезення громадян міським транспортом в 

режимі маршрутного таксі, щомісячних звітів про перевезення пасажирів 

пільгової категорії, розрахунку сум компенсаційних виплат за пільговий проїзд 

міським 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: 

- Бюджетного кодексу України; 

- Закону України “Про автомобільний транспорт ”; 

- Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”; 

- постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 “Про 

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів 

міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”; 

- 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 29.01.2003 № 141 «Про внесення 

змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту»; 

- Інструкція про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським 

транспортом на маршрутах, затверджена наказом Міністерства статистики 

України від 27.05.96 р. № 150, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

30.05.96 р за № 258/1283; 

           1.3. За рахунок коштів з міського бюджету  здійснюється компенсація 

пільгових перевезень окремих категорій громадян 

при здійсненні соціально значущих послуг автомобільного транспорту. 

 

2. Перелік категорій пільговиків 
        2.1. Перелік категорій пільговиків, за проїзд яких проводяться 

компенсаційні виплати за рахунок міського бюджету. 

        2.2. Діючим законодавством визначені наступні категорії пільговиків, 

які мають право на 100 % пільгу на проїзд міським автомобільним 



транспортом загального користування, що фінансується за рахунок міського 

бюджету:    

Нормативний документ Категорія пільговика 

Закон        України         “Про        статус 
ветеранів           війни,           гарантії           
їх соціального захисту ”  

інваліди війни 

учасники бойових дій 

 
Закон      України      “Про      статус      і 
соціальний      захист      громадян,      
які постраждали   внаслідок   
Чорнобильської катастрофи ” 

постраждалі внаслідок Чорнобильської 

катастрофи   1 категорії 
ліквідатори аварії на ЧАЕС   2 
А категорії 

дитина-інвалід, якій встановлено 

інвалідність, пов`язану з 

Чорнобильською катастрофою   
ст.  38       Закону      України       “Про 
основи           соціальної  захищеності 
інвалідів в Україні” та постанова 
Кабінету Міністрів України від 
16.08.1994 № 555 «Про поширення 
чинності постанови Кабінету  
Міністрів України від 17 травня 
1993 р. N 354»   

інваліди 1 групи 

інваліди 2 групи 

інваліди 3 групи 
діти-інваліди  
особи, які супроводжують 
інвалідів 1 групи або дітей-
інвалідів (не більше одного 
супроводжуючого)  

Постанова Кабінету міністрів 
України від 17.05.1993 № 354 «Про 
безплатний проїзд пенсіонерів на 
транспорті загального 
користування»  

Пенсіонери за віком 

Закон          України         “Про         статус 
ветеранів         військової         служби         
і ветеранів   органів   внутрішніх   
справ та їх соціальний захист” 

ветерани військової служби 

ветерани органів внутрішніх справ 

ветерани державної пожежної охорони 

ветерани податкової міліції   

ветерани Державної служб 

спеціального зв`язку та захисту 

інформації України 

ветерани служби цивільного захисту 
ветерани Державної кримінально-
виконавчої служби   

Закон   України   “Про   соціальний 
правовий     захист військово- 
службовців та членів їх сімей” 

особи, звільнені з військової служби, 

які стали інвалідами під час 

проходження військової служби 
батьки військовослужбовців, які 
загинули чи померли        або       пропали       
безвісти       під       час проходження 
військової служби 



Закон України ”Про прокуратуру ” пенсіонери з числа слідчих 

прокуратури 
Закон   України   “Про   реабілітацію 
жертв політичних репресій” 

Реабілітовані громадяни, які стали 
інвалідами внаслідок репресій або є 
пенсіонерами 

Закон        України        “Про        охорону 
дитинства” 

Діти з багатодітних сімей 

Даний перелік категорій пільговиків може бути розширений (змінений) 

відповідно до законодавства України. 

         2.3. Пільги на безоплатний проїзд міським автомобільним 

пасажирським транспортом загального користування надаються незалежно від 

місця проживання осіб, які мають право на пільги. 

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

 

3. Порядок відшкодування витрат від пільгового перевезення 

        3.1. Виконавчий комітет міської ради, як Замовник та управління 

соціального захисту населення міської  ради, як Платник укладають договір із 

кожним перевізником для здійснення безкоштовних перевезень пільгових 

категорій населення м. Глухова пасажирським автомобільним транспортом 

загального користування. 

        3.2. Робоча група  з перевірки перевезень пільгової категорії населення 

міста щоквартально:  

- спільно з представниками перевізників проводить обстеження 

пасажиропотоку на міських маршрутах; 

- протокольно оформляє результати обстеження для застосування у проведенні 

розрахунків на відшкодування приватним перевізникам витрат від пільгового 

перевезення; 

       3.3. Перевізники, які здійснюють безкоштовні перевезення пільгових 

категорій мешканців міста надають до управління соціального захисту 

населення міської ради фактичні розрахунки витрат та акти звірки за пільгові 

перевезення щомісячно, до 1 числа наступного за звітним місяцем. 

Перевізники зобов’язані: 

- 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 обстеження 

пасажиропотоку та перевірки правильності ведення обліку безплатно 

перевезених пасажирів; 

- своєчасно надавати Платнику розрахунки втрат від пільгового перевезення 

окремих категорій громадян на міських маршрутах. 

 

 



4. Порядок виділення та використання компенсації 

        4.1.Фінансування здійснюється тільки в межах бюджетних асигнувань, 

враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, 

узятих на облік в органах Державного казначейства України. 

      4.2. Для отримання компенсації перевізник щомісяця до 3 числа місяця 

наступного за звітним, повинен надавати до управління соціального захисту 

населення міської ради наступну звітність: 

- відомість обліку сум втрат доходів від перевезення пільгового контингенту 

населення міським громадським транспортом загального користування, 

відповідно до пункту 10 Положення про Єдиний державний автоматизований 

реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.01.03 р. № 117 зі змінами, внесеними згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.06 р . № 180.  

      4.3. Звіти підписуються та скріплюються печаткою (при наявності) 

перевізниками. 

Управління соціального захисту населення міської ради має право перевіряти 

правильність та достовірність складання звітів, наданих для отримання 

компенсаційних виплат. 

      4.4. Щомісяця управління соціального захисту населення 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. 

     4.5. Управління соціального захисту населення міської ради надає 

фінансовому управлінню міської ради розрахунки витрат, пов’язаних з 

безкоштовним перевезенням пільгових категорій населення м. Глухова. 

      4.6. Фінансове управління міської ради здійснює фінансування Програми 

через управління соціального захисту населення  міської ради для подальшого 

перерахування перевізникам, які здійснюють безкоштовні перевезення  

пільгових категорій мешканців  міста. 

   

5. Порядок розгляду спорів 

       5.1 Спори, що виникають між перевізниками та управлінням соціального 

захисту населення міської ради вирішуються шляхом переговорів. 

      5.2 У випадках недосягнення згоди між сторонами спори вирішуються 

згідно з чинним законодавством України.  

 

 

Міський голова                                                                     М.Терещенко    

 

 

 

 



Додаток № 5 

до рішення  міської ради 

30.12.2015 № 37 

                    

  

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 міського бюджету  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. 

 

 

Міський голова                                                                     М.Терещенко    

 

 

 

 

 

 

 

 
 


