
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 

16 квітня 2021 року №286-VIII «Про затвердження програми 

«Компенсація пільгового  проїзду  окремих категорій громадян в 

залізничному транспорті на 2021 рік»» 

 

        Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення 

соціального захисту окремих категорій громадян в частині компенсації 
пільгового проїзду окремих категорій громадян в  залізничному транспорті, 

Арцизька міська рада  

  

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Внести зміни та доповнення до рішення Арцизької міської ради від16 

квітня 2021 року №286 - VIII «Про затвердження програми «Компенсація 
пільгового проїзду  окремих категорій громадян в залізничному транспорті 

на 2021 рік»», а саме: 

        1.1.Продовжити термін дії Програми «Компенсація пільгового проїзду  

окремих категорій громадян в залізничному транспорті на 2021 рік» (далі –
Програма) на 2022 рік. 

        1.2. У назві Програми слова  «на 2021 рік» замінити словами «на 2021-

2022 роки». 
        1.3. Викласти Програму у новій редакції (додається). 

        3. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну комісію 

з питань промисловості, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, транспорту, зв’язку та сфери услуг. 
                             

                                                                           

 
                                                                           Проєкт рішення підготовлений 

Фінансовим управлінням 

Арцизької міської ради 

 

 
      

                                                                                                               
 

 

 

 
 

 



 

   Додаток  

                                                                         до рішення Арцизької міської ради 

                                                                         від ________  2021 року № _-VIIІ 
 

 
 

ПРОГРАМА 
«Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян  

в залізничному транспорті на 2021-2022 роки » 

                                                

                                                 Паспорт Програми 

 

Ініціатор розроблення 

програми 
Арцизька міська рада 

Розробник програми Комунальна установа «Центр надання соціальних 

послуг» Арцизької міської ради 

 

Співрозробники 

програми 
 Фінансове управління Арцизької міської ради 

Акціонерне товариство «Українська залізниця» 

(Виробничий підрозділ « Одеська об’єднана  дирекція 

залізничних перевезень»  регіональної філії «Одеська 
залізниця»  Акціонерного товариства «Українська 

залізниця») 

Головний розпорядник 

коштів 
Арцизька міська рада 

Виконавець заходів 
програми 

Комунальна установа «Центр надання соціальних 
послуг» Арцизької міської ради 

Учасники програми Комунальна установа «Центр надання соціальних 

послуг» Арцизької міської ради 

 Арцизька міська рада  



Акціонерне товариство «Українська залізниця» 
(Виробничий підрозділ « Одеська об’єднана  дирекція 

залізничних перевезень»  регіональної філії «Одеська 

залізниця»  Акціонерного товариства «Українська 
залізниця») 

Термін реалізації 

програми 
2021-2022 роки 

Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 
виконанні Програми 

Бюджет Арцизької міської територіальної громади 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми, 
всього 

В межах фінансових можливостей 

 
 

1. Загальна частина 

Програма розроблена відповідно до статей 12, 13 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статті 6 Закону 

України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх 

соціальний захист», статті 20, 21 Закону України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей», статті 13 Закону України «Про 

охорону дитинства», статті 38-1 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закону України «Про 
залізничний транспорт». 

Законом України від 20.12.2016 року № 1789-VIII «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України», зокрема, зі статті 102 виключено норму щодо 

здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремим категоріям 
громадян за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. 

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України передбачено, що 

до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватись з усіх місцевих 



бюджетів, належать видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремим категоріям громадян. 

 Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, 

постільки  пільговим категоріям громадян   територіальної громади 
проблематично скористатися правом на пільговий проїзд  на залізничному 

транспорті   через відсутність фінансового ресурсу, а перевізник несе 

фінансові втрати через відсутність компенсаційних виплат за пільгове 

перевезення окремих категорій громадян. 
       Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян 

на залізничному транспорті  на 2021-2022 роки    направлена на організацію 

відшкодування перевізнику вартості пільгового перевезення окремих 
категорій громадян, яким законодавством  України надано право 

безоплатного проїзду. 
  

 

2. Мета та основні завдання Програми 

Метою Програми є реалізація державної політики в галузі соціального 

захисту населення окремих категорій населення  територіальної громади 

 шляхом фінансового забезпечення компенсації пільгового проїзду 
окремих категорій громадян  на залізничному транспорті  за рахунок 

коштів  місцевого бюджету. 

Основними завданнями Програми є: 

 відшкодування компенсації АТ «Українська залізниця»  (виробничому  
підрозділу « Одеська об’єднана  дирекція залізничних перевезень»  

регіональної філії «Одеська залізниця»  Акціонерного товариства 

«Українська залізниця») за пільгові перевезення залізничним 

транспортом окремих категорій громадян ; 

 зниження соціальної напруги серед населення, якому забезпечено 

право на пільговий проїзд. 

3. Механізм реалізації Програми 

Реалізація Програми проводиться шляхом  укладання договору з АТ 

«Українська залізниця» ( з виробничим підрозділом « Одеська об’єднана  

дирекція залізничних перевезень»  регіональною філією «Одеська залізниця»  
Акціонерного товариства «Українська залізниця»)  на проведення 

відшкодування компенсаційних виплат за пільгові перевезення окремих 

категорій громадян в залізничному транспорті , які мають право на пільги за 

рахунок коштів з міського бюджету, створених на основі відомостей продажу 
квитків. 

Законодавчою та нормативною основою  є Бюджетний кодекс України, 

Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про залізничний 
транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2009р. №1359 



«Про порядок розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові 

перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян» та інші 

законодавчі та нормативні акти, що регулюють відносини у соціальній сфері.  

Обсяги коштів з  бюджету Арцизької міської територіальної громади на 
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян   

затверджуються рішенням міської ради. 

Перелік окремих категорій пасажирів, які враховуються при проведенні 

розрахунків компенсаційних виплат за рахунок коштів бюджету Арцизької 
міської територіальної громади  визначається відповідно до Законів України  

та інших нормативних актів  та на підставі посвідчення, що підтверджує 

правовий статус окремої категорії пасажира- пільговика: 
 Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» від 22.10.1993 року №3551-XII: 

 учасники бойових дій та особи, прирівняні до них (ст.12); 

 особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи 
(ст.13). 

 Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 
року №796- XII: 

 громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

віднесені до категорії 1 (стаття 20); 

 учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які 
належать до категорії 2 (стаття 21). 

 Закон України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного 

тоталітарного режиму 1917-1991 років» від 17.04.1991 року № 962-XII. 

 Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю 

в Україні» від 21.03.1991 року № 875-XII (ст.38-1): 

 особи з інвалідністю І та ІІ груп;  

 діти з інвалідністю до 18 років; 

 особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з 

інвалідністю (не більше одного супроводжуючого). 

 Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року №2402-
III: 

 діти з багатодітної сім’ї (ст.13). 

 Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів 

органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких 
інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 року № 203/98-ВР 

(ст.6): 

 ветерани військової служби;  

 ветерани органів внутрішніх справ;  

 ветерани Національної поліції; 

 ветерани податкової міліції; 

 ветерани державної пожежної охорони; 

 ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України; 



 ветерани Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України та члени їх сімей. 

 

 
4.Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок бюджету  

Арцизької міської територіальної громади в межах коштів, передбачених в  

бюджеті , виходячи з можливостей бюджету і у разі потреби, протягом року 
можуть уточнюватися. 

 

 
 

5.Очікувані результати виконання Програми 

Соціальний захист найбільш незахищених верств населення Арцизької 

міської територіальної громади. 
Забезпечення безперешкодного права пільгового проїзду окремих 

категорій громадян. 

 

 6.Припинення виконання Програми 
Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого 

строку її реалізації та призупиняється у разі відсутності коштів в міському 

бюджеті. 
 

7. Гендерно-орієнтовний аналіз Програми 

Виконання Програми не впливає на гендерні розриви між жінками та 

чоловіками. 

 

 

 

 
 

 


