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КИСВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
VII СКЛИКАННЯ  

РІШЕННЯ  

Про  затвердження  Програми  компенсації  пільгового  проїзду  
окремих  категорій  громадян  (жителів  Киево-Святошинського  району  
Київської  області) на  залізничному  транспорті  приміського  сполучення  

на  2019-2020 роки  

Відповідно  до  законів  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ,«Про  
місцеві  державні  адміністрації», Бюджетного  кодексу  України, на  підставі  подання  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області, 
враховуючи  висновки  та  рекомендації  постійної  комісії  районної  ради  з  питань  
охорони  здоров 'я, материнства, дитинства, праці  та  соціального  захисту  населення, 
постійної  комісії  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, 
соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій, районна  рада  

вирішила: 

1. Затвердити  Програму  компенсації  пільгового  проїзду  окремих  категорій  
громадян  (жителів  Киево-Святошинського  району  Київської  області) на  залізничному  
транспорті  приміського  сполучення  на  2019-2020 роки  (далі  - Програма), що  
додаеться. 

2. Рекомендувати  структурним  підрозділам  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області, відповідальним  за  виконання  Програми, 
забезпечити  її  виконання . 

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  
районної  ради  з  питань  охорони  здоров 'я, материнства, дитинства, праці  та  
соціального  захисту  населення . 

Голова  ради 
	 Д.М. Гусятинський  

м. Київ  
28 листопада  2019 року  
N 624-40-VII 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення  XL сесії  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
від  28.11.2019 Ns 624-40-VII 

ПРОГРАМА  
компенсації  пільгового  проїзду  окремих  категорій  громадян  
(жителів  Киево-Святошинського  району  Київської  області) 

на  залізничному  транспорті  приміського  сполучення  
на  2019-2020 роки  

м. Київ  
2019 рік  
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І. ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ  

1.  Ініціатор  розроблення  Управління  соціального  закисту  населення  
Програми  Киево-Святошинської 	районної 	державної  

адміністрації  Київської  області  

2.  Підстава  Закон 	України 	«Про 	місцеві 	державні  
адміністрації», Бюджетний  Кодекс  України  

3.  Розробник  Програми  Управління  соціального  закисту  населення  
Киево-Святошинської 	районної 	державної  
адміністрації  Київської  області  

4.  Співрозробники  - 
Програми  

5.  Мета  і  шляки  Підтримка  окремик  категорій  громадян, які  
мають  право  на  пільговий  проїзд  

б. Фінансово -економічне  Фінансування  Програми  здійснюватиметься  
обrрунтування  за  ракунок  коштів  районного  бюджету  та  

бюджетів  органів  місцевого  самоврядування  

7.  Термін  реалізації  2019-2020 роки  
Програми  

8.  Перелік  бюджетів, які  Районний  бюджет  та  субвенції  бюджетів  
беруть  участь  у  органів  місцевого  самоврядування  
виконанні  Програми  

9.  Відповідальний  Управління  соціального  закисту  населення  
виконавець  Програми  та  Киево-Святошинської 	районної 	державної  
головний  розпорядник  адміністрації  Київської  області  
коштів  

10.  Загальний  обсяг  - 
фінансовик  ресурсів, 
необкідник  для  
реалізації  Програми, 
всього  
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ІІ. Обrрунтування  необхідності  прийняття  Програми  

Програма  компенсації  пільгового  проїзду  окремик  категорій  громадян  
(жителів  Киево-Святошинського  району  Київської  області) на  залізничному  
транспорті  приміського  сполучення  на  2019-2020 роки  (далі  - Програма) 
спрямована  на  розв'язання  проблем  соціального  закисту  громадян, які  мають  
право  на  пільговий  проїзд. 

Програма  розроблена  відповідно  до  Бюджетного  кодексу  України, законів  
України  «Про  місцеві  державні  адміністрації», «Про  місцеве  самоврядування  в  
Україні». 

Відповідно  до  статті  91 Бюджетного  кодексу  України  видатки  на  
відшкодування  витрат  за  наданні  населенню  пільги  з  послуг  зв'язку, проїзду  у  
транспорті  загального  користування  та  іншик  передбаченик  законодавством  
пільг  окремим  категоріям  громадян  включено  до  видатків  місцевик  бюджетів, 
що  можуть  здійснюватися  з  усік  місцевик  бюджетів . 

Дана  Програма  розроблена  для  забезпечення  безоплатного  проїзду  
окремик  категорій  громадян  Киево-Святошинського  району  Київської  області  у  
зв'язку  з  відсутністю  відшкодування  компенсаційник  виплат  за  пасажирські  
перевезення  з  Державного  бюджету. 

Громадяни, які  мають  право  на  пільговий  проїзд  в  залізничному  
транспорті  приміського  сполучення, зазначені  у  Додатку  N2 1. 

ІІІ. Мета  Програми  

Метою  Програми  е: 
- забезпечення  реалізації  прав  окремик  категорій  громадян  на  пільговий  

проїзд  залізничним  транспортом  приміського  сполучення  шляком  
відшкодування  компенсації  за  перевезення  пільговик  категорій  громадян  
жителів  Киево-Святошинського  району  за  ракунок  коштів  районного  бюджету  
та  бюджетів  органів  місцевого  самоврядування ; 

- виконання  рішення  Окружного  адміністративного  суду  м. Киева  
від  19.12.2014 N2 826/17967/14 про  стягнення  витрат  на  перевезення  пасажирів, 
які  користуються  пільгами  з  оплати  проїзду  у  приміськик  поїздак  за  період  
з  01.01.2014 по  30.06.2014 на  користь  Державного  територіально -галузевого  
об'еднання  "Південно-закідна  залізниця" в  сумі  1 498 596, 69 грн. 

IV. Фінансування  Програми  

Фінансування  Програми  здійснюватиметься  за  ракунок  коштів  районного  
бюджету  та  бюджетів  органів  місцевого  самоврядування  в  межак  затвердженик  
асигнувань, викодячи  з  реальник  фінансовик  можливостей . 

Участь  органів  місцевого  самоврядування  в  реалізації  Програми  
забезпечуеться  на  умовак  співфінансування  з  районним  бюджетом . 
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V. Координація  Програми  

Координація  за  кодом  виконання  Програми  покладаеться  на  управління  
соціального  закисту  населення  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області . 

VL Механізм  реалізації  Програми  

Компенсаційні  виплати  за  пільгові  перевезення  окремик  категорій  
громадян, яким  таке  право  надано  законом, здійснюеться  відповідно  до  
розракунків, поданик  підприемством -перевізником  за  ракунок  коштів  
районного  бюджету  та  бюджетів  органів  місцевого  самоврядування  у  межак  
бюджетник  призначень  на  відповідний  рік. 

До  пільговик  перевезень  належать  безоплатні  перевезення  окремик  
категорій  громадян  жителів  Киево-Святошинського  району  залізничним  
транспортом  приміського  сполучення . 

Компенсація  пільговик  перевезень  окремик  категорій  громадян  на  
залізничному  транспорті  приміського  сполучення  здійснюеться  на  підставі  
укладеного  договору. 

VIL Очікувані  результати  Програми  

Виконання  Програми  дасть  можливість  пільговим  категоріям  громадян, які  
проживають  в  населеник  пунктак  Киево-Святошинського  району  Київської  
області, отримати  соціальні  гарантії  проїзду  на  залізничному  транспорті  
приміського  сполучення . 

VIIL Порядок  відшкодування  компенсації  за  перевезення  окремих  
категорій  громадян  на  приміських  маршрутах  залізничним  транспортом  

8.1. Порядок  регламентуе  відшкодування  компенсації  підприемствам , 
(організаціям ), що  надають  послуги  за  перевезення  окремик  категорій  громадян  
залізничним  транспортом  загального  користування  на  приміськик  маршрутак  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  за  ракунок  коштів  районного  
бюджету  та  бюджетів  органів  місцевого  самоврядування . 

8.2. Пільги  надаються  мешканцям  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  на  підставі  посвідчення, що  підтверджуе  статус  окремої  
категорії  пасажира-пільговика . 

8.3. Головним  розпорядником  коштів  е  управління  соціального  закисту  
населення  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  
області . 



8.4. Загальна  сума  відшкодування  компенсаційник  виплат, пов'язаник  з  
перевезенням  окремик  категорій  громадян  жителів  Киево-Святошинського  
району, визначаеться  кошторисними  призначеннями  на  відповідний  рік. 

8.5. Управління  соціального  закисту  населення  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації  Київської  області  бере  бюджетні  зобов 'язання  
та  здійснюе  відповідні  видатки  в  межак  бюджетник  асигнувань . 

8.6. Відшкодування  компенсаційник  виплат  проводиться  на  підставі  
договору  про  відшкодування  компенсаційник  виплат  за  перевезення  окремик  
категорій  громадян  Киево-Святошинського  району  Київської  області  (далі  - 
Договір) залізничним  транспортом, укладеного  між  управлінням  соціального  
закисту  населення  районної  державної  адміністрації  та  підприемством  в  межак  
коштів, передбаченик  у  Договорі . У  разі  відсутності  відповідного  Договору  
компенсація  не  проводиться . 

Для  укладення  Договору  підприемство  подае: 
- витяг  з  Единого  державного  реестру  юридичник  осіб  та  фізичник  

осіб-підприемців; 
- копію  ліцензії  на  право  здійснення  залізничник  пасажирськик  перевезень . 

8.7. У  разі  скорочення  (збільшення) обсягу  затвердженик  в  районному  
бюджеті  асигнувань  на  компенсаційні  виплати, управління  соціального  закисту  
населення  районної  державної  адміністрації  вживае  закодів  щодо  приведення  
договірник  зобов 'язань  з  підприемством  у  відповідність  до  уточненик  обсягів  
бюджетник  асигнувань . 

Здійснення  компенсаційник  виплат  припиняеться  у  разі  закінчення  терміну  
дії  Договору, повного  закінчення  терміну  дії  або  позбавлення  перевізника  
ліцензії  на  здійснення  залізничник  пасажирськик  перевезень  або  повного  
використання  бюджетник  асигнувань  передбаченик  в  районному  бюджеті  на  
відповідний  рік  на  зазначені  цілі. 

8.8. Обліку  підлягають  поїздки  пільговик  категорій  громадян  жителів  
Киево-Святошинського  району  на  приміськик  маршрутак  залізничного  
транспорту  загального  користування . 

8.9. Компенсаційні  виплати  за  пільговий  проїзд  здійснюються  шляком  
переракування  коштів  на  ракунок  підприемства  (організації), що  надають  
послуги, в  межак  кошторисник  призначень  та  по  мірі  надкодження  
фінансування . 

8.10. Підприемства  (організації), що  надають  послуги, щмісяця  до  
25 числа  подають  управлінню  соціального  закисту  населення  
райдержадміністрації  акти  звіряння  розракунків  згідно  з  формою  "З-пільга" та  
облікову  форму  про  категорію  пільговика  в  межак  помісячного  розпису  
асигнувань . 
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ІХ. Обставини  непереборної  сили  

Сторони  звільняються  від  відповідальності  за  часткове  або  повне  
невиконання  обов'язків  заданим  Договором, якщо  це  невиконання  е  наслідком  
обставин  непереборної  сили. 

Під  обставинами  непереборної  сили  розуміють  обставини, які  виникли  
після  підписання  Договору, внаслідок  непередбаченик  сторонами  подій  
надзвичайного  карактеру, включаючи  пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші  
стикійні  лика, вибук, війну, військові  дії, прийняття  органами  влади  
відповідник  актів, які  не  дають  можливості  в  подальшому  виконувати  умови  
Договору. 

Строк  виконання  зобов 'язань  призупиняеться  на  строк  дії  такик  обставин . 

Х. Контроль  за  ходом  виконання  Програми  

Контроль  за  кодом  виконання  Програми  покладаеться  на  управління  
соціального  закисту  населення  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області . 

Начальник  управління  
соціального  захисту  населення  
Киево-Святошинської  РДА 

	
С.П. Черток  



Додаток  1 
до  Програми  

Перелік  категорій  громадян, 
які  мають  право  на  пільговий  проїзд  в  залізничному  транспорті  

приміського  сполучення  відповідно  до  Програми  

№  

п/п  Перелік  категорій  громадян  

1.  Закон  України  « Про  статус  ветеранів  війни, гарантії  їк  соціального  
закисту» 
- інваліди  війни  
- учасники  бойовик  дій  

2.  Закон  України  «Про  статус  ветеранів  військової  служби, ветеранів  
органів  внутрішнік  справ  і  деякик  іншик  осіб  та  їк  соціальний  закист» 
- ветерани  військової  служби  
- ветерани  органів  внутрішнік  справ  
- ветерани  Національної  поліції  
- ветерани  податкової  міліції  
- ветерани  служби  цивільного  закисту  
- ветерани  державної  пожежної  окорони  
- ветерани  Державної  кримінально -виконавчої  служби  
- ветерани  Державної  служби  спеціального  зв'язку  та  закисту  інформації  
України  
- інші  особи  на  якик  поширюеться  дія  Закону  «Про  статус  ветеранів  
військової  служби, ветеранів  органів  внутрішнік  справ  і  деякик  іншик  
осіб  та  їк  соціальний  закист» 

3.  Закон  України  «Про  соціальний  і  правовий  закист  військовослужбовців  
та  членів  їк  сімей» 
- інваліди  військової  служби, які  стали  інвалідами  внаслідок  бойовик  дій  
- батьки  загиблик  в/с  під  час  прокодження  військової  служби  

4.  Закон  України  «Про  реабілітацію  жертв  політичник  репресій  на  
Україні» 
- реабілітована  особа, яка  стала  інвалідом  внаслідок  репресій  або  е  
пенсіонером  

5.  Закон  України  «Про  соціальний  закист  громадян, які  постраждали  
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи» 
- учасники  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС, віднесені  
до  категорії  1 
- діти, яким  встановлено  інвалідність , пов'язану  з  Чорнобильською  
катастрофою  



6.  Закон  України  «Про  основи  соціальної  закищеності  інвалідів  в  Україні» 

- інваліди  І  та  ІІ  групи  ( крім  інвалідів  війни) 

- діти  інваліди  до  18 років  

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

7.  Постанова 	Кабінету 	Міністрів 	України 	«Про 	безплатний 	проїзд  
пенсіонерів  на  транспорті  загального  користування» від  17.05.1993 
N2 354 

- пенсіонери  за  віком  

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  16.08.1994 N2 555 «Про  
поширення  чинності  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  17 
травня  1993 р. N2 354» 

- інваліди  ( крім  інвалідів  війни, інв. І  та  ІІ  групи, дітей  інвалідів, 
інвалідів  військової  служби) 

Начальник  управління  
соціального  захисту  населення  
Киево-Святошинської  РДА 

	
С.П. Черток  


