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КИСВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
VII СКЛИКАННЯ  

РІШЕННЯ  

Про  затвердження  Програми  соціального  захисту  окремих  категорій  громадян  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  (компенсація  витрат) 

у  2020 році  

Відповідно  до  законів  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ,«Про  
місцеві  державні  адміністрації» ,«Про  статус  і  соціальний  захист  громадян, які  
постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи» ,«Про  основні  засади  
соціального  захисту  ветеранів  праці  та  інших  громадян  похилого  віку  в  Україні», 
Бюджетного  Кодексу  України, постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  29.01.2003 
Ns 117 «Про  Сдиний  державний  автоматизований  реестр  осіб, які  мають  право  на  
пільги» , 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  

в  и  р  і  ш  и  л  а: 

1. Затвердити  Програму  соціального  захисту  окремих  категорій  громадян  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  (компенсація  витрат) у  2020 році  
(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~ 627-40-VII 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення  XL сесії  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
від  28.11.2019 Ns 627-40-VII 

ПРОГРАМА  

соціального  захисту  окремих  категорій  громадян  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  

(компенсація  витрат) у  2020 році  

м. Київ  
2019 рік  
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І. ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ  
І . 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 	пільги 	відповідно 	до  : 
законодавства 	 ; 

б. Фінансове-економічне  Фінансування  Програми  здійснюватиметься  : 
обґрунтування  за  ракунок  коштів 	районного  бюджету  та  : 

іншик 	джерел 	не 	забороненик  : 
законодавством  

7.  Термін  реалізації  2020 рік  
Програми  ; 

8.  Перелік  бюджетів, які  Районний 	бюджет  та 	інші 	джерела, 	не  : 
беруть  участь  у  заборонені  законодавством  
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  соціального  закисту  окремик  категорій  громадян  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  (компенсація  витрат) у  
2020 році  (далі  - Програма) розроблена  відповідно  до  Закону  України  «Про  
місцеві  державні  адміністрації», Бюджетного  Кодексу  України. 

Прийняття  даної  Програми  надасть : 
можливість  постраждалим  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, які  

належать  до  1 категорії, отримати  компенсацію  за  проїзд  один  раз  на  рік  до  
будь-якого  пункту  України  і  назад  автомобільним , або  повітряним, або  
залізничним, або  водним  транспортом  у  розмірі  100 відсотків  від  суми  квитка  
та  постраждалим  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, які  належать  до  2 
категорії, отримати  компенсацію  за  проїзд  один  раз  на  рік  до  будь-якого  пункту  
України  і  назад  автомобільним  або  повітряним, або  залізничним, або  водним  
транспортом  у  розмірі  50 відсотків  від  суми  квитка; 

можливість  особам, які  мають  особливі  трудові  заслуги  перед  
Батьківщиною  (за  наявності  особистого  автотранспорту) отримати  щомісячну  
грошову  компенсацію  на  відшкодування  витрат  на  автомобільне  паливо  з  
розракунку  50 літрів  високооктанового  бензину  на  місяць  відповідно  до  діючик  
цін  на  паливо . 

ІІІ. Мета  і  завдання  Програми  

Метою  Програми  е  соціальний  закист  окремик  категорій  громадян . 

IV. Фінансування  Програми  

Фінансування  Програми  здійснюватиметься  за  ракунок  коштів  районного  
бюджету  та  іншик  джерел  не  забороненик  законодавством  в  межак  
затвердженик  асигнувань  на  відповідний  рік, викодячи  з  реальник  фінансовик  
можливостей . 

V. Механізм  реалізації  Програми  

Компенсація  особам  постраждалим  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  
надаеться  громадянам, які  зареестровані  й  проживають  в  населеник  пунктак  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  та  які  придбали  проїзний  
документ  (квиток) з  01.01.2020 року  на  підставі  посвідчення, щ  підтверджуе  
статус  особи  та  документа, підтверджуючого  реестрацію  місця  проживання . 

Компенсація  витрат  на  автомобільне  паливо  з  розракунку  50 літрів  
високооктанового  бензину  на  місяць  відповідно  до  діючик  цін  на  паливо  (за  
наявності  особистого  автотранспорту) надаеться  особам, які  мають  особливі  
трудові  заслуги  перед  Батьківщиною  та  які  зареестровані  й  проживають  в  
населеник  пунктак  Киево-Святошинського  району  Київської  області . Особами, 
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які  мають  особливі  трудові  заслуги  перед  Батьківщиною, вважаються  Герої  
Соціалістичної  Праці, Герої  України  та  повні  кавалери  ордена  Трудової  Слави. 

VL Очікувані  результати  

Виконання  Програми  дасть  можливість  пільговим  категоріям  громадян, які  
зареестровані  та  проживають  в  населеник  пунктак  Киево-Святошинського  
району  Київської  області, отримати  соціальні  гарантії  відповідно  до  чинного  
законодавства  України. 

VIL Координація  Програми  

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

VIII. Порядок  компенсації  вартості  проїзду  один  раз  на  рік  до  будь-якого  
пункту  України  і  назад  автомобільним  або  повітряним, або  залізничним, 

або  водним  транспортом  громадянам, які  постраждали  внаслідок  
Чорнобильської  катастрофи  1 та  2 категорій  

8.1. Цей  Порядок  розроблено  з  метою  підтримки  окремик  категорій  
громадян, які  мають  право  на  пільговий  проїзд  шляком  отримання  компенсації  
за  проїзд. 

Компенсація  за  ракунок  коштів  районного  бюджету  надаеться  особам  
постраждалим  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, які  зареестровані  й  
проживають  в  населеник  пунктак  Киево-Святошинського  району  Київської  
області  та  які  придбали  проїзний  документ  (квиток) з  01 січня  2020 року  на  
підставі  посвідчення, що  підтверджуе  статус  особи  та  документа, 
підтверджуючого  реестрацію  місця  проживання . 

8.2. Порядок  розроблено  на  підставі  Закону  України  «Про  місцеві  
державні  адміністрації», Бюджетного  Кодексу  України. 

8.3. Порядок  регламентуе  отримання  компенсації  вартості  проїзду  (далі  - 
компенсація) один  раз  на  рік  до  будь-якого  пункту  України  і  назад  (без  
вракування  пересадок) автомобільним  або  повітряним, або  залізничним, або  
водним  транспортом  громадянам, які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  
катастрофи  1 та  2 категорій  в  межак  витрат, передбаченик  на  ці  цілі  
Програмою . 

8.4. Виплату  компенсації  здійснюе  управління  соціального  закисту  
населення  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  
області . 



8.5. Компенсація  надаеться  громадянам, які  постраждали  внаслідок  
Чорнобильської  катастрофи  (далі  - постраждала  особа) 1 та  2 категорій . 

8.6. Постраждалим  особам, які  належать  до  1 категорії, надаеться  
компенсація  за  проїзд  один  раз  на  рік  до  будь-якого  пункту  України  і  назад  
автомобільним  або  повітряним, або  залізничним, або  водним  транспортом  у  
розмірі  100 відсотків  від  суми  квитка. 

8.7. Постраждалим  особам, які  належать  до  2 категорії, надаеться  
компенсація  за  проїзд  один  раз  на  рік  до  будь-якого  пункту  України  і  назад  
автомобільним  або  повітряним, або  залізничним, або  водним  транспортом  у  
розмірі  50 відсотків  від  суми  квитка. 

8.8. Виплата  компенсації  проводиться  за  ракунок  коштів  районного  
бюджету  постраждалим  особам, які  зареестровані  й  проживають  в  населеник  
пунктак  Киево-Святошинського  району  Київської  області  та  які  придбали  
проїзний  документ  (квиток) на  підставі  посвідчення, що  підтверджуе  статус  
особи  та  документа, підтверджуючого  реестрацію  місця  проживання . 

8.9. Компенсація  залізничним  транспортом  здійснюеться  на  підставі  
квитка. При  цьому  сума  відшкодування  вартості  проїзду  залізничним  
транспортом  не  повинна  перевищувати  вартості  проїзду  у  плацкартному  або  
купейному  вагоні  швидкого  поїзду, а  також  у  вагонак  другого  класу  
швидкісного  поїзду  (без  уракування  вартості  постільної  білизни), повітряним  
транспортом  - за  вартістю  квитка  економічного  класу. 

8.10. Для  отримання  компенсації  постраждалі  особи  подають  до  
управління  соціального  закисту  населення  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області  заповнену  заяву  за  формою, 
затвердженою  наказом  Міністерства  соціальної  політики  України  від  21 квітня  
2015 року  N2 441. 

до  заяви  додають : 
- проїзний  документ  (квиток); 
- копію  посвідчення, що  підтверджуе  статус  особи, з  пред'явленням  

оригіналу; 
- копію  документа, що  підтверджуе  реестрацію  місця  проживання  

(паспорт  або  довідка  про  реестрацію  місця  проживання), з  пред'явленням  
оригіналу . 

8.11. Форма  квитка  на  проїзд  повинна  відповідати  вимогам  чинного  
законодавства. 

Вартість  проїзду  та  інформація  про  перевізника  повинна  бути  внесена  у  
квиток  друкованим  способом . 

Якщо  пасажир  подае  квиток, форма  якого  не  відповідае  вимогам  чинного  
законодавства, то  одночасно  з  таким  квитком  пасажир  мае  подати  розракункову  
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квитанцію . 

8.12. Постраждалі  особи  можуть  використати  право  на  компенсацію  в  
межак  календарного  року  до  20 грудня. 

8.13. Компенсація  вартості  проїзду  здійснюеться  виключно  на  підставі  
оригіналів  проїзник  документів . 

8.14. Збір  інформації  та  обробка  персональник  даник  здійснюються  
відповідно  до  Закону  України  «Про  закист  персональник  даник». 

ІХ. Порядок  компенсації  витрат  на  автомобільне  паливо  особам, які  
мають  особливі  трудові  заслуги  перед  Батьківщиною  

9. L Компенсація  витрат  на  автомобільне  паливо  з  розракунку  50 літрів  
високооктанового  бензину  на  місяць  відповідно  до  діючик  цін  на  паливо  (за  
наявності  особистого  автотранспорту) (далі  - компенсація  на  автомобільне  
паливо) за  ракунок  коштів  районного  бюджету  надаеться  особам, які  мають  
особливі  трудові  заслуги  перед  Батьківщиною  та  які  зареестровані  й  
проживають  в  населеник  пунктак  Киево-Святошинського  району  Київської  
області  відповідно  до  п. 18 ст. 9 Закону  України  «Про  основні  засади  
соціального  закисту  ветеранів  праці  та  іншик  громадян  покилого  віку  в  
Україні». 

Особами, які  мають  особливі  трудові  заслуги  перед  Батьківщиною, 
вважаються  Герої  Соціалістичної  Праці, Герої  України  та  повні  кавалери  
ордена  Трудової  Слави. 

9.2. Виплату  компенсації  на  автомобільне  паливо  здійснюе  управління  
соціального  закисту  населення  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області  в  межак  затвердженик  асигнувань . 

9.3. Підставою  для  виплати  компенсації  на  автомобільне  паливо  е  заява, 
текнічний  паспорт  про  реестрацію  автомобіля  на  ім'я  заявника  та  документ, що  
підтверджуе  статус  особи, на  підставі  якого  надаеться  відповідна  пільга  та  
компенсація . 

9.4. Датою  призначення  компенсації  на  автомобільне  паливо  е  дата  
подання  заяви. 

9.5. У  разі  передачі  автомобіля  іншій  особі  виплата  компенсації  на  
автомобільне  паливо  припиняеться  з  наступного  місяця. 

9.6. У  разі  позбавлення  права  керувати  автомобілем  виплата  компенсації  на  
автомобільне  паливо  припиняеться  на  певний  час. 



Е'? 

9.7. Збір  інформації  та  обробка  персональник  даник  здійснюються  
відповідно  до  Закону  України  «Про  закист  персональник  даник». 

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  


