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ПРОГРАМА

відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 
категорій громадян на приміських маршрутах загального 

користування автомобільним транспортом 
у Ніжинському районі на 2020 рік



1. ПАСПОРТ
Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 
категорій громадян на приміських маршрутах загального користування 

автомобільним транспортом у Ніжинському районі на 2020 рік

1. Ініціатор розроблення 
Програми:

Управління соціального захисту населення 
районної державної адміністрації

2. Дата, номер і назва 
документа органу державної 
влади про розроблення 
Програми:

Закон України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» 
від 22 жовтня 1993 № 3551 
Закон України «Про охорону дитинства» 
від 26 квітня 2001 № 2402-ІІІ 
Закон України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи»
Постанова КМУ від 16 серпня 1994 р. 
№ 555 «Про поширення чинності постанови 
Кабінету Міністрів України від 17 травня 
1993 р. № 354»

3. Розробник Програми: Управління соціального захисту населення 
районної державної адміністрації

4. Відповідальний виконавець 
Програми:

Управління соціального захисту населення 
районної державної адміністрації

5. Учасники Програми: Управління соціального захисту населення, 
фінансове управління районної державної 
адміністрації, сільські ради Ніжинського 
району

6. Термін реалізації Програми: 2020 рік
7. Обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 
Програми

21000,00

8. Основні джерела 
фінансування програми

Районний бюджет, бюджети сільських рад 
та інші джерела, не заборонені 
законодавством.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Программу.

На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які 
мають право на пільги, по управлінню соціального захисту населення 
Ніжинської районної державної адміністрації перебувають 6710 осіб, які мають 
право на пільговий проїзд у приміському транспорті загального користування 
згідно чинного законодавства.



У Законі України «Про Державний бюджет України» відповідні видатки у 
вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам не передбачені.

Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого 
бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення 
та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

3. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій 
громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом на приміських 
автобусних маршрутах загального користування та відшкодування компенсації 
за перевезення окремих пільгових категорій громадян в Ніжинському районі 
перевізникам, які здійснюють перевезення на приміських маршрутах 
автомобільним транспортом загального користування за рахунок коштів 
районного бюджету, бюджетів сільських рад та інших джерел, не заборонених 
законодавством.

4. Основні завдання та заходи щодо реалізації Програми

1. Основними завданнями Програми є надання додаткових соціальних 
гарантій окремим категоріям громадян, а саме: інвалідам війни, учасникам 
бойових дій, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАБС 1 та 2 
категорії, інвалідам всіх категорій 1 групи, членам сімей загиблих 
учасників антитерористичної операції, дітям з багатодітних сімей.

2. Управління соціального захисту населення райдержадміністрації веде 
персоніфікований облік пільгових категорій громадян, перевіряє право на 
пільговий проїзд, приймає та перевіряє розрахунки витрат за пільгові 
перевезення, забезпечує своєчасне перерахування коштів за надані пільги.

3. Приватні підприємці, надавачі послуг з перевезення пасажирів, 
здійснюють пільгові перевезення визначених цією програмою категорій 
громадян та щомісяця подають розрахунки на відшкодування витрат за 
пільгове перевезення до управління соціального захисту населення.

4. Фінансове управління райдержадміністрації здійснює фінансування 
наданих пільг в межах затверджених призначень рішенням районної ради про 
районний бюджет на відповідний рік, відповідно до Порядку перевезення 
приватним автотранспортом пільгових категорій громадян та відшкодування 
витрат за надані послуги.

5. Основні напрямки реалізації Програми

Безкоштовне перевезення окремих категорій громадян, що мають право 
на безоплатний проїзд згідно з чинним законодавством, здійснюється 
пасажирським транспортом загального користування на умовах, визначених 
Договором між перевізником та Чернігівською обласною державною



адміністрацією або Ніжинською районною державною адміністрацією, а 
відшкодування витрат за пільгове перевезення здійснюється на підставі 
розрахунків по формі № 2 -  пільга, затвердженої наказом Міністерства праці та 
соціальної політики України 04.10.2007 року № 535 та відповідно до Порядку 
перевезення приватним автотранспортом пільгових категорій громадян та 
відшкодування витрат за надані послуги.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок районного бюджету, 
бюджетів сільських рад та інших джерел фінансування, не заборонених 
законодавством.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час підготовки 
проекту районного бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених 
головному розпоряднику бюджетних коштів, відповідальному за виконання 
завдань і заходів Програми.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації за 
підсумками року подає звіт по виконанню Програми та вносить пропозиції 
фінансовому управлінню райдержадміністрації щодо потреби в коштах на 
наступний рік.

6. Фінансове забезпечення реалізації Програми

Заступник начальника управління 
соціального захисту населення Людмила ЗАНЬКО



Додаток

К-кість
пільгов.

середня
вартість
квитка
(грн.)

К-кість
квитків

на 1 міс

сума
грн..

за 1 міс

сума 

за 12 міс.
Інвалідів війни 40
учасників бой.дій 169
ЧАЕС 1 та 2 
катег. 40
діти з багат. сімей 183
інваліди з\з 1 гр. 53
Члени сімей 

загиблих 
учасників АТО 7

всього

492 особи, не 
враховуючи 

громадян 
Вертіївської, 

Лосинівської,
отг 17,55 4 34538,00 414460,80

Примітка: за розрахунками перевізників за 9 місяців 2019 року скористалися 
пільговим проїздом 788 осіб ( за місяць в середньому 99 осіб).
99*17,55 грн. *1 талон*12 місяців = 20849,40 грн.


