
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок другої сесії 

 

30.11.2017 р.                                       Летичів                                             № 15    
 

 

Про затвердження Комплексної 

Програми cоціального захисту 

пільгових категорій громадян  

Летичівської селищної ради  на 2018- 

2020 роки  
 

  

 

Розглянувши подання голови Летичівської районної державної 

адміністрації та керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
        

            1. Затвердити Комплексну Програму cоціального захисту   пільгових 

категорій громадян  Летичівської селищної ради на 2018-2020 роки  (далі – 

Програма, додається). 
 

  2. Виконавчому комітету Летичівської селищної ради щорічно 

інформувати  сесію Летичівської селищної ради про хід виконання Програми. 
 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємства, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова 

комісії Остаховська Л.В.) 

 

 

 

Селищний голова                                             І. Тисячний 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО:  

рішенням __ сесії VІІ скликання 

Летичівської селищної ради 

від 30.11.2017 р. № ___ 

 

 

Комплексна Програма cоціального захисту 

пільгових категорій громадян Летичівської селищної ради 

на 2018-2020 роки 

 

1.Загальні положення 

Комплексна Програма cоціального захисту пільгових категорій 

громадян Летичівської селищної ради на 2018-2020 роки (далі – Програма) 

спрямована на розв’язання проблем соціального захисту громадян, які мають 

право на пільговий проїзд та інші передбачені законодавством пільги, 

шляхом здійснення компенсаційних виплат перевізникам за пільгові 

перевезення окремих категорій громадян на приміських, міських та 

міжміських маршрутах загального користування та відшкодування витрат 

організаціям, які їх надають, інші передбачені законодавство пільги - знижка 

абонентної плати за користування квартирним телефоном,санаторно-

курортне оздоровлення, відшкодування проїзду пільгової категорії ЧАЕС. 

Комплексна Програма cоціального захисту пільгових категорій 

громадян розроблена відповідно до Бюджетного Кодексу України, Законів 

України «Про автомобільний транспорт», «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», «Про державну соціальну допомогу 

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів військової 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і 

деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про реабілітацію жертв 

політичних репресій на Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону 

дитинства» та постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 

«Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» 

та від 16.08.1994 № 555 «Про поширення чинності постанови Кабінету 

Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354». 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована  

Комплексна Програма cоціального захисту  пільгових категорій 

громадян 

На території Летичівської селищної ради проживає 8995 осіб, які мають 

право на пільговий проїзд у приміському,міському та міжміському 

автомобільному транспорті загального користування згідно з чинним 

законодавством, в тому числі: 



84 - інвалідів війни; 

250 - учасників бойових дій; 

97 - членів сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни; 

522 - учасників війни; 

2076 - дітей війни; 

1025  - ветеранів праці; 

43 - особи, віднесені до категорії постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС; 

417 - дітей з багатодітних та прийомних сімей; 

63 - дітей-інвалідів; 

404  - інвалідів I та II груп; 

6414  - пенсіонерів за віком; 

 

 До 2016 року у Державному бюджеті України передбачались видатки 

на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, визначених 

законодавством та компенсацію за користування квартирним телефоном, 

санаторно-курортне оздоровлення, відшкодування проїзду пільгової категорії 

ЧАЕС. 

В Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» 

відповідні видатки у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам не були передбачені. 

 З 1 червня 2015 року відбулися зміни щодо переліку пільгових 

категорій населення, які мали право на безкоштовний проїзд за раніше 

діючим законодавством. Право на пільговий проїзд втратили особи, які 

належали до ветеранів праці, дітей війни та деяких інших категорій. У 

зв’язку з тим, що більшість осіб з вказаних пільгових категорії є також 

пенсіонерами за віком (за якими це право збереглось), обсяги пільгових 

перевезень залишилися на тому ж рівні.  

 З 1 січня 2016 року набув чинності Закон України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану 

держави та удосконалення окремих положень соціальної політики)», яким 

органам місцевого самоврядування передані повноваження ухвалювати 

рішення про надання окремих видів пільг для низки категорій громадян, для 

яких раніше ці пільги забезпечувала держава. Зокрема, йдеться про 

безоплатний проїзд у громадському транспорті, користування квартирним 

телефоном, санаторно-курортне оздоровлення, відшкодування проїзду 

пільгової категорії ЧАЕС. 

Ситуація, що склалася, потребує врегулювання, оскільки пільговим 

категоріям громадян проблематично скористатися правом на пільговий 

проїзд через відсутність фінансового ресурсу, а перевізники несуть фінансові 

втрати через відсутність компенсаційних виплат за пільгове перевезення 

окремих категорій громадян. 

Розв’язання даної проблеми потребує скоординованих дій структурних 

підрозділів  органів місцевого самоврядування. 



Комплексну Програму cоціального захисту передбачається виконати 

протягом 2018-2020 років. 

 

3. Мета та основні завдання комплексної Програми cоціального захисту 

пільгових категорій громадян 

Метою комплексної Програми cоціального захисту пільгових категорій 

громадян є реалізація державної політики в галузі соціального захисту 

населення окремих категорій громадян району шляхом фінансового 

забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян, 

користування квартирним телефоном, санаторно-курортне лікування, 

відшкодування проїзду пільговій категорії ЧАЕС на 2018-2020 роки за 

рахунок коштів місцевих бюджетів. 

Для досягнення мети комплексної Програми cоціального захисту 

пільгових категорій громадян необхідно вирішити такі завдання: 

   передбачити в місцевих бюджетах кошти на здійснення 

компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян та 

фінансування санаторно-курортного оздоровлення, відшкодування проїзду 

пільговій категорії ЧАЕС; 

    забезпечити проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян автомобільним транспортом загального користування; 

  забезпечити проведення розрахунків за надані пільги з 

підприємством ПАТ „Укртелеком”. 

 

4.Ресурсне забезпечення комплексної Програми cоціального захисту 

пільгових категорій громадян 

Обсяги фінансування на виконання комплексної Програми cоціального 

захисту пільгових категорій громадян визначені у додатку № 2 до Програми. 

 

5.Заходи комплексної Програми cоціального захисту пільгових 

категорій громадян 

Заходи комплексної Програми cоціального захисту пільгових категорій 

громадян, виконавці та терміни його виконання визначені у додатку № 3 до 

Програми. 

 

6. Очікувані результати 

Виконання комплексної Програми cоціального захисту  пільгових 

категорій громадян надасть змогу забезпечити реалізацію прав окремих 

категорій населення нашої селищної ради на пільговий проїзд, компенсацію 

за користування квартирним телефоном, санаторно-курортне оздоровлення, 

відшкодування проїзду пільговій категорії ЧАЕС згідно з чинним 

законодавством України. 

Завдання: 

- Зниження соціальної напруги серед пільгової категорії населення на 

території селищної ради. 



- Компенсація вартості перевезень окремих пільгових категорій 

громадян автомобільним транспортом на приміських,міських та міжміських 

маршрутах згідно укладених з перевізниками договорів. 

Реалізація комплексної Програми cоціального захисту пільгових 

категорій громадян забезпечить організацію пільгового проїзду окремих 

категорій громадян на приміських, міських та міжміських маршрутах 

загального користування автомобільним транспортом та компенсацію збитків 

перевізникам від пільгових перевезень окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом на приміських, міських та міжміських 

маршрутах загального користування та компенсацію за користування 

квартирним телефоном, санаторно-курортне оздоровлення, відшкодування 

проїзду пільговій категорії ЧАЕС згідно з чинним законодавством України. 

 

7. Система управління та контролю за ходом виконання комплексної 

Програми cоціального захисту пільгових категорій громадян 

Організаційний супровід та координація діяльності щодо виконання 

комплексної Програми cоціального захисту пільгових категорій громадян 

здійснюється управлінням соціального захисту населення 

райдержадміністрації відповідно до Порядку відшкодування компенсації за 

перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських, міських і 

міжміських маршрутах загального користування автомобільним 

транспортом, користування квартирним телефоном, санаторно-курортне 

оздоровлення, відшкодування проїзду пільговій категорії ЧАЕС у 

Летичівському районі на 2018-2020 роки. 

Контроль за виконанням комплексної Програми cоціального захисту  

пільгових категорій громадян здійснюється селищною радою,  комісією з 

питань порядку визначення обсягу втрат від пільгового проїзду окремих 

категорій громадян та соціального захисту населення. 

 

 

 

 

 

 Начальник 

 УСЗН Летичівської РДА                                                Т. Нагурна 

 

 

  

 

 
 


