УКРАЇНА
СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Чернігівської області
проект
Р І Ш Е Н Н Я № - ---VIIІ
(13 сесія воcьмого скликання)
22 червня 2022 року
смт Сосниця
Про змін до Програми соціального
захисту населення Сосницької селищної ради
на 2022 рік
Заслухавши

інформацію

голови

Сосницької

селищної

ради

А.Д.Портного «Про внесення змін Програми соціального захисту населення
Сосницької селищної ради на 2022 рік», керуючись ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми соціального захисту населення
Сосницької селищної ради на 2022 рік, виклавши Програму у наступній
редакції (додаток 1).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та
регламенту, гуманітарних питань.
Селищний голова

А.Д. Портний

Додаток 1
до рішення 13 сесії 8 скликання
Сосницької селищної ради
№ _-__ -VIIІ
від 22червня 2022 року зі змінами та
доповненнями

ПРОГРАМА
соціального захисту населення
Сосницької селищної ради
на 2022 рік

смт Сосниця
2022

I.
№
п/п

Паспорт Програми

Ініціатор розроблення Програми

Сосницька
рада

селищна

Дата, номер і назва розпорядчого документу Конституція України,
України
«Про
органу виконавчої влади на основі яких Закон
місцеве самоврядування в
розроблена Програма
Розробники Програми

І
ІІ
III
IV

V
VI
VII
VIII
IХ
X
ХІ

Україні»

Сосницька селищна
рада
Відповідальний виконавець Програми
Сосницька селищна
рада
Термін реалізації Програми
01.01.2022 – 31.12.2022
року
Загальний орієнтовний обсяг фінансових
1 677 225,00 грн
ресурсів, необхідних для реалізації Програми,
в тому числі:
Матеріальна допомога дітям з інвалідністю
323 000,00 грн
Матеріальна допомога на поховання
30 000,00 грн
Матеріальна допомога на лікування
100 000,00 грн
Матеріальна допомога та інша соціальна підтримка
84 000,00 грн
осіб, які брали участь у проведенні АТО, ОСС та
членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час
здійснення АТО, ОСС, громадян, які переселилися з
тимчасово окупованої території України та районів
проведення антитерористичної операції в Сосницькій
селищній раді

Відшкодування витрат на пільгове
перевезення перевізникам
Матеріальна допомога громадянам, хворим на
ниркову недостатність
Матеріальна допомога та інша підтримка
певним пільговим категоріям
Компенсація за надання соціальних послуг на
непрофесійній основі
Видатки на пільгові ліки для ліквідаторів
аварії на ЧАЕС
Придбання житла дітям-сиротам, які
перебувають на квартирному обліку
Сосницької селищної ради
Витрати на поховання померлих
(загиблих) учасників бойових дій

120 000,00
215000,00
100 000,00
180000,00
23000,00
402 225,00

100000,00

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
У зв’язку із соціально-економічною ситуацією, що склалася на
сучасному етапі розвитку України, кризовими явищами у сфері економіки і
фінансів виникла необхідність посилення різних видів соціальної допомоги
соціально незахищеним верствам населення. Невідкладної підтримки
потребують особи похилого віку, інваліди, багатодітні сім'ї та сім'ї, які
виховують дітей-інвалідів та інші громадяни, які опинилися у скрутному
становищі внаслідок непередбачених обставин на території Сосницької
селищної ради.
Програма розроблена з метою вирішення проблем окремих категорій
громадян шляхом виплати матеріальної допомоги на лікування, покращення
матеріально-побутових, соціальних проблем громадян похилого віку,
малозабезпечених громадян, дітей-сиріт, інвалідів, багатодітних сімей,
одиноких
матерів, громадян,
учасників бойових дій, постраждалих
внаслідок катастрофи на ЧАЕС та інших категорій громадян.
Під адресною
грошовою допомогою, яка надається жителям
територіальної громади, маються на увазі види допомог, які визначені у
Паспорті програми.
Мета програми:
1.
Підтримка соціально-незахищених верств населення, які
потрапили і перебувають в складних життєвих ситуаціях.
2.
Здійснення матеріальної підтримки дітей-інвалідів, осіб, які
брали участь у проведенні АТО, ОСС та членів їх сімей, а також членів сімей
загиблих під час здійснення АТО, ОСС, громадян, які переселилися з
тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції в Сосницькій селищній раді.
3.
Інше.
Дія Програми поширюється на всі населені пункти Сосницької
громади.
Фінансування Програми - здійснюється за рахунок коштів селищного
бюджету, власних надходжень та інших джерел не заборонених чинним
законодавством України. Обсяг фінансування може бути змінено шляхом
внесення змін до додатку № 7 «Перелік місцевих (регіональних) програм, які
фінансуватимуться за рахунок коштів Сосницького селищного бюджету в
2022 році» до рішення сесії селищної ради «Про бюджет на 2022 рік».

І. Матеріальна допомога дітям з інвалідністю
Вид матеріальної допомоги
Матеріальна допомога дітям з
інвалідністю до Міжнародного
дня людей з інвалідністю

Допомога дітям з
фенілкетонурією (ФКУ)

Розмір
матеріальної
допомоги,
грн/особу
Кількість
отримувачів,
осіб
Спосіб
перерахування

500,00

288 000,00

70

1

Безпосередньо на банківські картки
заявників

Гендерний
аналіз
отримувачів
допомоги
(прогноз)

Діти з інвалідністю:
- дівчата - 35 осіб
- хлопці - 35 осіб
% дітей з інвалідністю в загальній
кількості дітей, що проживають в
Сосницькій селищній раді - %

Перерахування на рахунок
НКП «Сосницька лікарня»
Сосницької селищної ради,
яка здійснюватиме закупівлю
спеціального харчування для
дитини з ФКУ
Дитина з ФКУ - дівчина

Підстава
отримання
матеріальної
допомоги

- заява одного з батьків /опікунів
подання
НКП
дитини з особливими потребами.
«Сосницька
лікарня»
- копія
довідки
ЛКК,
яка Сосницької селищної ради
підтверджує інвалідність,
- копія свідоцтва про народження,
- копія паспорта (сторінки 1,2 та
приписка) заявника;
- довідка з реквізитами банку

ІІ. Матеріальна допомога на поховання
1. Матеріальна допомога на поховання громадян, які не досягли
пенсійного віку та на момент смерті не працювали, не перебували на
службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні, не зареєстровані,
як приватні підприємці.
Допомога на поховання померлого (померлої) надається особам, які
здійснювали поховання та звернулись протягом 6 місяців з дати смерті
людини.
Допомога на поховання надається людям, які не являються членами
сім'ї померлого першого та другого ступеня споріднення. До першого
ступеня за законом є діти, дружина і батьки спадкодавця. Спадкоємцями
другої черги за законом є повнорідні та неповнорідні брати та сестри
спадкодавця, його дідусь і бабуся як з боку батька, так і з боку матері.
2. Допомога на поховання Почесного громадянина Сосничини або
безоплатне поховання з вшануванням за рахунок коштів селищного бюджету.
Матеріальна допомога надається одному з членів сім’ї або особі, яка
здійснюватиме поховання Почесного громадянина Сосниччини в розмірі 10
тис. грн. одному з членів сім’ї або особі, яка здійснюватиме поховання
Почесного громадянина Сосничини. Або безоплатне поховання з
вшануванням за рахунок коштів селищного бюджету осіб, відзначених
званням «Почесного громадянина Сосниччини».
Вид
матеріальної
допомоги

Підстава для
отримання
матеріальної
допомоги

Розмір
Кількість
матеріальної отримувачів
допомоги на
1
людину,
грн
Матеріальна
заява,
копія 1 000,00
10
допомога
на паспорту, коду
поховання
заявника,
документ, що
підтверджують
поховання
померлого
Матеріальна
заява,
копія
1
допомога
на паспорту, коду
1
поховання
заявника,
Почесного
документ, що
громадянина
підтверджують
Сосниччини
поховання
померлого

Всього
на рік,
грн
10 000,00

10000,00
5000,00

ІІІ. Матеріальна допомога на лікування
Матеріальна допомога може надаватися сім`ї (до складу сім`ї входять
особи, які проживають в одному приміщення і ведуть спільне господарство),
не носить постійного характеру, а є додатком до існуючого доходу і має
надаватися не більше одного разу на рік.
Підставою для розгляду питання про надання адресної одноразової
грошової допомоги є :
заява громадянина до селищної ради;
довідка, що підтверджує необхідність проведення операції чи
лікування;
висновок виконкому (у випадку оплати лікування члена сім’ї, яка
потрапила в СЖО).
Допомога на лікування надається у передопераційний період або під
час активного лікування.
Вид
матеріальної
допомоги
дітямінвалідам
Матеріальна
допомога
на
лікування

Підстава для
отримання
матеріальної
допомоги

Розмір
Кількість
матеріальної отримувачів
допомоги на
1
людину,
грн
заява,
копія 1 000,00
100
паспорту, коду
заявника,
документ, що
підтверджують
потребу
на
лікування
(копію
висновку
лікаря)
Всього
Х
Х

Всього на
рік, грн

100 000,00

100 000,00

ІV. Матеріальна допомога та інша соціальна підтримка осіб, які
брали участь у проведенні АТО, ОСС та членів їх сімей, а також членів
сімей загиблих під час здійснення АТО, ОСС та сімей загиблих воїнівінтернаціоналістів, громадян, які переселилися з тимчасово окупованої
території України та районів проведення антитерористичної операції в
Сосницькій селищній раді
Ця Програма в частині надання матеріальної допомоги не поширюється
на учасників АТО, ОСС, які отримували одноразову матеріальну допомогу
протягом 2015-2021 років, передбачені «Програмою соціального захисту
жителів селищної ради – учасників АТО, ОСС», затвердженої рішенням 26
сесії Сосницької селищної ради VI скликання від 29.01.2015 р., «Комплексної
програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей
- мешканців смт Сосниця, с.Мале Устя та с. Ганнівка на 2016 рік»
затвердженої рішенням 4 сесії Сосницької селищної ради VIІ скликання від
26.01.2016 р зі змінами та доповненнями, згідно «Комплексної програми
підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей мешканців Сосницької селищної ради на 2017 рік» затвердженого рішенням
12 сесії Сосницької селищної ради VIІ скликання від 28.12.2017 р. № 157 –
VII, інших програм Сосницької селищної ради та сільських рад,
реорганізованих шляхом приєднання до Сосницької селищної ради.
Перелік документів від Заявника для отримання одноразової
матеріальної допомоги та надання пільг:
1. Для учасників АТО, ОСС:
заява на ім’я Сосницького селищного голови;
копія паспорта (перша, друга сторінка та сторінка з місцем
реєстрації) або іншого документу(для загиблого учасника АТО, ОСС), що
підтверджує місце реєстрації в Сосницькій селищній раді;
копія посвідчення учасника бойових дій,видане після оголошення
АТО, ОСС (після 13.04.2014 р.) на сході України, чи іншого
документа(документів), що підтверджує(підтверджують)участь в АТО, ОСС;
довідка з банку;
2. Для ВПО:
- заява на ім’я Сосницького селищного голови;
- копія довідки з Сосницького Управління соціального захисту населення
про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
3. Для членів сімей загиблого учасника АТО, ОСС та членів сімей
загиблих воїнів-інтернаціоналістів:
заява на ім’я Сосницького селищного голови;
копія паспорта (перша, друга сторінка та сторінка з місцем
реєстрації) або іншого документу(для загиблого учасника АТО, ОСС), що
підтверджує місце реєстрації в Сосницькій селищній раді;
копія посвідчення члена сім’ї загиблого учасника бойових дій;
довідка з банку;

№

.
.

Заходи
Виконавець
Виконавець – Виконком селищної ради
Для отримання одноразової матеріальної допомоги подання на ім’я
селищного голови пакету документів згідно п.IV цієї Програми
Розгляд пакету документів та ухвалення рішення щодо:
ДЛЯ учасників АТО, ОСС:
- надання з селищного бюджету Заявнику одноразової матеріальної
допомоги у сумі 1 000,00 грн. як учаснику АТО, ОСС чи 2 000,00 грн. як
члену сім’ї загиблого учасника АТО, ОСС;
- звільнення на 100 % від суми сплати за відвідування дитячих садків
в строк від дати подання документів Заявником і до кінця 2022р.
Для членів сімей загиблого учасника АТО, ОСС та членів сімей
загиблих воїнів-інтернаціоналістів:
- звільнення на 100 % від суми сплати за відвідування дитячих садків
в строк від дати подання документів Заявником і до кінця 2022 р.
- виплата щорічної допомоги дітям, загиблого учасника АТО, ОСС
до 01 вересня в розмірі 1 000,00 грн кожній дитині (для підготовки до
навчання в ЗДО та середніх закладах освіти);
- виплата щорічної допомоги сім’ям загиблого учасника АТО, ОСС
(батькам, дружині) в розмірі 2 000,00 грн;
- виплата пільг у розмірі 50% соціальних норм за наступні
комунальні послуги (електро, водопостачання, водовідведення,
газопостачання, розподіл газопостачання, тверде паливо та скраплений
газ)*
- виплата 2 000,00 грн у разі загибелі учасника АТО, ОСС
Для ВПО:
звільнення на 100 % від суми сплати за відвідування дитячих садків в
строк від дати подання документів Заявником і до кінця 2022 р.

* Розрахунок витрат для надання пільг сім’ям загиблих затверджується
на виконавчому комітеті Сосницької селищної ради.
Згідно даних розрахунків здійснюється щомісячна виплата пільг сім’ям
на рахунки.

V. Компенсація за перевезення окремих пільгових категорій
громадян Сосницької селищної ради на приміських маршрутах
загального користування автомобільним транспортом
Законами України передбачені відповідні пільги пільговим категоріям
населення та, разом з цим в Законі України «Про Державний бюджет України
на 2022 рік» відповідні видатки у вигляді субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам не були передбачені. В даній програмі передбачається
компенсація за перевезення окремих пільгових категорій громадян
Сосницької селищної ради на автобусах приміських маршрутів.
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Пільгова категорія
Учасники бойових дій
Інваліди війни
Ліквідатори аварії на ЧАЕС
Ветерани військової служби
Інваліди І і ІІ групи
Діти з багатодітної сім’ї
Реабілітовані
ВСЬОГО

Чисельність
165
50
77
22
161
190
2
667

Виконання Програми дасть змогу забезпечити упорядкування надання
пільг, спрямування відповідних видатків на підтримку найменш захищених
верств населення, для яких пільги, компенсації та інші соціальні гарантії є
додатковим засобом забезпечення достатнього життєвого рівня пільгових
категорій громадян.
Метою програми є соціальний захист окремих пільгових категорій
громадян шляхом відшкодування компенсаційних виплат перевізникам, які
здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним
транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування.
Порядок відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових
категорій громадян Сосницької селищної ради на приміських маршрутах
загального користування автомобільним транспортом на 2022 рік
передбачено додатком №1 до Програми соціального захисту населення
Сосницької селищної ради на 2022 рік.

VI. Матеріальна допомога громадянам, хворим на ниркову
недостатність
Основні заходи: організація доїзду хворих на ниркову недостатність
до місця проведення гемодіалізу:
для відшкодування транспортних витрат хворим на програмний
гемодіаліз необхідно надати:
1. копію документу (паспорту), що засвідчує особу, яка зареєстрована
на території Сосницької селищної ради;
2. довідку з лікарні щодо кількості лікування програмного гемодіалізу в
місяць;
3. копію довідки про наявність інвалідності;
4. заяву про відшкодування транспортних витрат хворим, які лікуються
програмним гемодіалізом довільної форми;
5. щомісячно відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого
комітету Сосницької селищної ради перераховувати кошти на розрахункові
рахунки хворим на програмний гемодіаліз згідно з рішенням виконавчого
комітету.
Виплати здійснюються з дня прийняття відповідного рішення
виконавчого комітету.
VII. Матеріальна допомога та інша підтримка певним пільговим
категоріям Сосницької селищної ради
На території Сосницької селищної ради проживають громадяни, які
відносяться до пільгових категорій:
1. Ветерани війни
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них ( в т.ч. АТО)
Особи з інвалідністю внаслідок війни та особи, які прирівняні до них
2. Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Громадяни, віднесені до категорії 1
Громадяни-учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
які належать до категорії 2
Діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською
катастрофою
Вдови ліквідаторів катастрофи на Чорнобильській АЕС
3. Особи з інвалідністю
Особи з інвалідністю I, II, III групи
Особи з інвалідністю по зору I-II груп
Дитина з інвалідністю
4. Інші категорії громадян
Пенсіонери за віком
Ветерани праці
Військовослужбовці, які стали особами з інвалідінстю внаслідок бойових
дій, участники бойових дій та прирівняні до них особи,

батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісті під
час проходження військової служби
Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани
податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони , ветерани Державної
кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту,
ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються
або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах
Діти з багатодітних сімей
Реабілітовані громадяни
Постраждалі учасники Революції Гідності
Даною програмою передбачено:
надання матеріальної допомоги вищевказаним категоріям за
зверненням відповідного голови громадської організації, яка об’єднує та
захищає інтереси певних категорій громадян за умови надання
підтверджуючих документів.
матеріальна допомога надається в розмірі не більше 500,00 грн
(п’ятсот грн 00 коп) за рішення виконавчого комітету Сосницької селищної
ради;
залучення всіх підвідомчих Сосницькій селищній раді
організацій, установ для вирішення питань та проблем вищевказаним
категоріям.
VIII. Компенсація за надання соціальних послуг на непрофесійній
основі
Згідно Порядку подання та оформлення документів, призначення і
виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з
догляду на непрофесійній основі, затвердженої Постановою КМУ №859 від
23.09.2020 року фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без
провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без
проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних
послуг (далі - фізична особа, яка надає соціальні послуги) особам із числа
членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним
побутом, мають взаємні права та обов’язки (далі - соціальні послуги з
догляду на непрофесійній основі) та є:
особами з інвалідністю I групи;
дітьми з інвалідністю;
громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;
невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не
можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;
дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі
перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні
орфанні
захворювання,
онкологічні,
онкогематологічні
захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади,
цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання
нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують
трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно

до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на
одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність,
надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1161 (Офіційний вісник України,
2019 р., № 9, ст. 306).
Виплати здійснюються згідно рішення виконавчого комітету.
IX. Придбання житла дітям – сиротам, які перебувають на
квартирному обліку Сосницької селищної ради
Придбання житла дітям – сиротам, які перебувають на квартирному
обліку ради, здійснюється за кошти інших бюджетів. Рішення про
визначення особи з числа дітей – сиріт, які перебувають на квартирному
обліку, приймає виконавчий комітет Сосницької селищної ради за поданням
Служби у справах дітей.
Х. Видатки на пільгові ліки та зубопротезування
учасникам ЧАЕС
Надання матеріальної допомоги на зубопротезування, ліки учасникам
ЧАЕС Сосницької громади згідно реєстрів та укладених договорів з
установами, що надають послуги або відпускають ліки.
ХI. «Витрати на поховання померлих
(загиблих) учасників бойових дій»
Здійснювати видатки по проведенню ритуальних послуг (доставка
предметів ритуальної належності (завантаження на складі, перевезення,
вивантаження на місці призначення та перенесення до місця знаходження
тіла померлого), надання труни, надання транспортних послуг, організація
поховання і проведення ритуалу, тощо).
При проведенні слідчих дій за фактом порушення законів та звичаїв
війни, проводити ексгумацію тіл та судово-медичну експертизу для
встановлення причини смерті.
Фінансове забезпечення виконання даного розділу Програми становить
100 000,00 грн.за рахунок коштів місцевого бюджету.
Фінансове забезпечення
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного
бюджету, власних надходжень та інших джерел не заборонених чинним
законодавством України. Обсяг видатків для забезпечення заходів Програми
здійснюється в межах видатків передбачених в бюджеті на поточний рік.

Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань прав людини, законності депутатської діяльності, етики та
регламенту гуманітарних питань.
Забезпечення координації і контролю за ходом виконання Програми,
цільовим та ефективним використання коштів покладається на виконавчий
комітет селищної ради.
Рішення про надання матеріальної допомоги приймається
виконавчим комітетом Сосницької селищної ради за умови подання
відповідної заяви і поданих документів.

Селищний голова

Андрій Портний

Додаток №1
Додаток до рішення 13 сесії
Сосницької
селищної ради VІII скликання
від 22.06.2022 року
«Про внесення змін до
Програми соціального захисту
на 2022 рік»
Порядок
відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій
громадян Сосницької селищної ради на приміських маршрутах
загального користування автомобільним транспортом на 2022 рік
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає єдиний механізм відшкодування
перевізникам компенсаційних виплат, пов’язаних з перевезенням громадян,
які мають право на пільги в автомобільному транспорті загального
користування за рахунок коштів місцевого бюджету.
Порядок розроблений на виконання Програми соціального захисту
громадян Сосницької селищної ради на 2022 рік.
1.2. Законодавчою та нормативною підставою Порядку є Бюджетний
Кодекс України, Закони України «Про автомобільний транспорт», «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закони України
«Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права
на пенсію, та інвалідам», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів
їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства».
Дія Порядку поширюється на відшкодування компенсаційних виплат за
перевезення окремих категорій громадян за рахунок коштів місцевого
бюджету.
1.3. Цей Порядок визначає механізм відшкодування Сосницькою
селищною радою (далі-Радою) перевізникам за пільговий проїзд окремих
пільгових категорій громадян за рахунок коштів місцевого бюджету.
1.4. Загальна сума відшкодування компенсаційних виплат, пов’язаних з
перевезенням громадян, які мають право на пільги, у автомобільному
транспорті
загального
користування
визначається
кошторисними
призначеннями на відповідний рік за рахунок коштів селищного бюджету.
1.5. Відшкодування компенсаційних виплат проводиться на підставі
договорів про відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових
категорій громадян автомобільним транспортом загального користування,

укладених між перевізниками і Радою, яка є головним розпорядником
коштів,
призначених для компенсаційних виплат за пільгове перевезення
окремих категорій громадян.
Перевізники – отримувачі компенсаційних виплат за рахунок коштів
місцевого бюджету за пільговий проїзд окремих категорій громадян для
укладання договору з Радою подають наступну інформацію:
- заяву на укладання договору;
- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців;
- копію чинного договору про організацію перевезення пасажирів;
- копію ліцензії;
- копію розкладу руху автобусів на маршрутах;
- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку (за наявності);
- довідку про маршрути, в якій вказується:
найменування маршруту;
назва і адреса відправного пункту та пункту прибуття;
встановлені тарифи (вартість проїзду).
1.6. Обліку підлягають поїздки пільгових категорій жителів Сосницької
селищної ради, по яким буде проводитись відшкодування, зазначені у
Додатку до Договору про відшкодування компенсації за перевезення
окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального
користування автомобільним транспортом у Сосницькій селищній раді.
2. Визначення суми витрат за перевезення окремих пільгових
категорій громадян
2.1. Планування кошторисних призначень на відповідний рік для
відшкодування перевізникам витрат на пільгове перевезення окремих
пільгових категорій громадян на автомобільному транспорті загального
користування проводиться на маршрутах, по яких укладено договір про
відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій
громадян Сосницької селищної ради автомобільним транспортом.
2.2. Перевізники зобов’язані щомісячно до 10 числа подавати
Розрахунок компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих
категорій громадян у приміському автотранспорті (додаток 1,2 до Порядку).
Інформація подається на основі належного обліку дорожніх листів та
обліку. При виявленні розбіжностей щодо кількості оборотних рейсів на
приміському автобусному маршруті не проводяться розрахунки до уточнення
зазначеної інформації. Перевізники несуть повну відповідальність за
достовірність поданої інформації.
3.
Облік фактичних перевезень громадян, яким надано право
безоплатного проїзду автомобільним транспортом загального
користування та визначення суми втрат за перевезення окремих
пільгових категорій громадян.
3.1. Безкоштовне перевезення окремих категорій громадян, що мають
право на безплатний проїзд згідно з чинним законодавством та вказаних у п.

1.6 даного Порядку, здійснюється пасажирським автотранспортом на умовах,
визначених договором на перевезення пасажирів автомобільним
транспортом, укладеним між перевізником та селищною радою.
3.2. Для здійснення поїздки в автобусах, громадяни, що користуються
правом пільгового проїзду , пред’являють водіям (кондукторам) автобусів
відповідне посвідчення. Водії (кондуктори) автобусів здійснюють відео
фіксацію посвідчення із обов’язковим зазначенням дати та часу поїздки.
3.3 Виконавчий комітет Ради визначає відповідальну особу за
отримання файлів відео фіксації від Перевізника. Порядок передачі
визначається Договором з перевізниками.
3.3. Розрахунки фактично виконаних обсягів перевезень пільгових
категорій населення в автобусах приміських маршрутів загального
користування виконуються перевізниками на підставі фактичної кількості
перевезених громадян пільгових категорій, підтверджених засобами відео
фіксації, відповідно вартості проїзду по кожному маршруту окремо (без
урахування страхового збору та ПДВ) за календарний місяць.
3.4. В термін до 10-го числа місяця наступного за звітним, перевізники
подають до Ради щомісячний розрахунок про фактично виконані обсяги
перевезень пільгових категорій населення за встановленою формою (додаток
1 до Порядку), підтверджений відео фіксацією та розрахунок компенсаційних
виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян у приміському
автотранспорті за відповідний місяць (додаток 2 до Порядку).
4.
Порядок проведення відшкодування компенсації
4.1. Рада на підставі розрахунків про фактично виконані обсяги
перевезень пільгових категорій громадян, що надаються перевізниками,
забезпечує відшкодування компенсаційних виплат на розрахунковий рахунок
перевізників.
4.2. Рада бере бюджетні зобов’язання та здійснює відповідні видатки в
межах бюджетних асигнувань.
4.3. Станом на 1 число кожного місяця Рада та перевізник складають
акти звіряння у трьох примірниках.
5. Контроль та відповідальність за порушення договірних умов
5.1. Перевізник несе повну відповідальність за надання пільг на проїзд
окремих категорій громадян за рахунок коштів місцевого бюджету та за
достовірність поданих розрахунків.
6.Порядок розгляду спорів
6.1. Спори, що виникають між перевізниками та Радою вирішуються
шляхом переговорів.
6.2. У випадках недосягнення згоди між Радою та перевізниками спори
вирішуються згідно з чинним законодавством України.

Додаток 1
до
Порядку
відшкодування
компенсації
за
перевезення
окремих
пільгових
категорій
громадян на приміських маршрутах
загального
користування
автомобільним транспортом

Розрахунок фактично виконаних обсягів перевезень
пільгових категорій населення
За _______________20______р.

Перевізник _______________________

Маршрут __________________________________
№ Назва
п/ зупиночних
п пунктів
від _________
до __________

Дата
проїзду

Категорія
пільговика

П.І.Б.
пільговика

Посвід- Вартість
чення
проїзду
серія__ (грн.)
___
№_____
____

Всього перевезено пільговиків _______ на загальну суму ______________
(прописом сума)__________________________________________
Перевізник _________________П.І.Б
М.П.

Додаток 2
до Порядку відшкодування
компенсації за перевезення
окремих пільгових категорій
громадян на приміських маршрутах
загального користування
автомобільним транспортом

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Розрахунок компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій
громадян у приміському автотранспорті за _________________ 201__ року.
Категорії пільговиків
Перевезено
Нарахована сума для
безкоштовно
відшкодування
пасажирів
грн.
чол.
міське
приміське міське
приміське
Інваліди війни
Учасники бойових дій
Учасники АТО
Члени сімей загиблого
військовослужбовця
Громадяни, що постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи (1,2 кат)
Інваліди загального
захворювання, діти-інваліди,
інваліди з дитинства
Особи, які супроводжують
інвалідів загального
захворювання, дітей-інвалідів,
інвалідівз дитинства
Всього:

Загальна сума для відшкодування за__________________ місяць
складає_____________________________________________(прописом
сума)______________________________________________________________
Перевізник _________________П.І.Б
М.П.

