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ПРОГРАМА

відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 
категорій громадян Ніжинського району залізничним транспортом 

приміського сполучення на 2020 рік



1. ПАСПОРТ
Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 

категорій громадян Ніжинського району залізничним транспортом 
приміського сполучення 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 17.05.1993 №354 «Про 
безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті 
загального користування»
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 
Чернігівської області

4. Відповідальний виконавець 
Програми:

Управління соціального захисту населення 
районної державної адміністрації 
Чернігівської області

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

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

необхідних для реалізації 
Програми

216000,00

8. Основні джерела 
фінансування програми

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

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

За даними Ніжинського об’єднаного управління Пенсійного фонду 
України, в Ніжинському районі проживає 6877 пенсіонерів за віком, які 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про безплатний проїзд 
пенсіонерів на транспорті загального користування" від 17.05.93 №354 мають 
право на пільговий проїзд у залізничному транспорті приміського сполучення.
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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.

Відповідно листів виробничого підрозділу «Полтавська дирекція 
залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ 
«Українська залізниця» та виробничого підрозділу «Київська дирекція 
залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ 
«Українська залізниця», прогнозна потреба в коштах на 2020 рік за пільгові 
перевезення залізничним транспортом приміського сполучення складає 
216,0 тис. грн. (листи додаються)

З. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій 
громадян на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського 
сполучення та відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 
категорій громадян Ніжинського району ВП «Полтавська дирекція залізничних 
перевезень» РФ «Південна залізниця» ПАТ « Українська залізниця» та ВП 
«Київська дирекція залізничних перевезень» РФ «Південно-Західна залізниця» 
ПАТ «Українська залізниця», які здійснюють перевезення залізничним 
транспортом, за рахунок коштів районного бюджету, бюджетів селищної і 
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.

2. Безкоштовне перевезення окремих категорій громадян, що мають право 
на безоплатний проїзд згідно з чинним законодавством, здійснюється 
залізничним транспортом приміського сполучення на умовах, визначених 
Договором між ВП «Полтавська дирекція залізничних перевезень» РФ 
«Південна залізниця» ПАТ « Українська залізниця», ВП «Київська дирекція 
залізничних перевезень» РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська 
залізниця» та управлінням соціального захисту населення Ніжинської 
районної державної адміністрації.

3. Відшкодування витрат за пільгове перевезення здійснюється відповідно 
Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення 
залізничним транспортом окремих категорій громадян, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 року № 1359 «Про 
затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові 
перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян».

4. Фінансове управління райдержадміністрації здійснює фінансування 
наданих пільг в межах затверджених призначень рішенням районної ради про 
районний бюджет на відповідний рік

5. Фінансове забезпечення реалізації Програми



5. Фінансове забезпечення реалізації Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок районного бюджету, 
бюджетів селищної і 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.

Заступник начальника управління 
соціального захисту населення Людмила ЗАНЬКО



Додаток

№
п/п

Найменування 
селищної та 
сільських рад

кількість 
пенсіонерів 

за віком

середня
вартість

(грн.)
Сума

1 Талалаївська 720 25,15 18108,00
2 Безуглівська 457 25,15 11493,55
3 Ніжинська 525 25,15 13203,75
4 Великодорізька 222 25,15 5583,30
5 Г алицька 481 25,15 12097,15
6 Данинська 261 25,15 6564,15
7 Колісниківська 227 25,15 5709,05
8 Крутівська 432 25,15 130377,60
9 Кукшинська 261 25,15 6564,15

10 Липоворізька 258 25,15 6588,70
11 Перебудівська 150 25,15 3772,50
12 Перемозька 451 25,15 11342,65
13 Переяслівська 117 25,15 2942,55
14 Світанківська 246 25,15 74242,80
15 Стодольська 193 25,15 4853,95
16 Бурківська 103 25,15 2590,45

5104 128365,60


