
  

                                                           
                                                               УКРАЇНА 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району Запорізької області 

                         п’ятнадцята позачергова сесія  восьмого скликання 

 

  РІШЕННЯ № 14 

16 грудня 2021р. 

смт.  Кушугум 

 

Про Програму соціального захисту пільгових категорій громадян 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області з 

надання інших передбачених законодавством України пільг на 2022рік 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи закони України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів 

військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний 

захист», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», 

 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

ВИРІШИЛА: 

   1.Затвердити Програму соціального захисту пільгових категорій 

громадян Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області з надання інших передбачених законодавством України пільг на 

2022 рік згідно додатку 1 до цього рішення, що додається. 

   2.Рекомендувати виконавчого комітету Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області забезпечити організацію та 

виконання заходів даної Програми та інформувати селищну раду про хід 

її виконання до 20 січня 2023року. 

   3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

селищної ради з питань прав людини, законності, запобігання корупції, 

депутатської діяльності та етики та з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

 
 

Селищний голова                                         В.С.Сосуновський 



 

 

Додаток № 1 

до рішення селищної ради  

від 16.12.2021р. №14 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

  рішенням Кушугумської   

  селищної ради 

від  16.12.2021р.№14  

 

 

 

                                         Програма 

      соціального захисту пільгових категорій громадян    

 Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької     

області з надання інших передбачених  законодавством України    

пільг на 2022 рік 
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ПАСПОРТ 

Програми соціального захисту пільгових категорій громадян 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області з 

надання інших передбачених законодавством України пільг на 2022рік 

 

Ініціатор розроблення 

програми 

Кушугумська селищна рада 

Розробник програми Виконавчий комітет Кушугумської селищної ради 

Співрозробники програми відділ соціального захисту населення виконавчого 

комітету 

Відповідальні виконавці 

програми 

Відділ соціального захисту населення виконавчого 

комітету , регіональна філія 

«Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», 

ПАТ «Укртелеком» 

Термін реалізації 

програми 

2022рік 

Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні Програми 

Місцевий бюджет 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми 

В межах фінансових можливостей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ 1. 

 

Загальна характеристика Програми 

 

Програма соціального захисту пільгових категорій громадян 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області з 

надання інших передбачених законодавством пільг на 2022 рік (далі - 

Програма), розроблена з метою виконання вимог законів України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів 

військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний 

захист», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства». 

Законодавчою базою виконання програми є: 

- Конституція України. 

- Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456- VІ (зі 

змінами); 

- Закон України «Про Державний бюджет України» на відповідний 

рік; 

- Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» 

- Закон України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів 

органів внутрішніх справ та їх соціальний захист»; 

- Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»; 

- Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в Україні»; 

- Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

- Закон України «Про охорону дитинства»; 

- Закон України "Про соціальні послуги»; 

- Закон України "Про державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 року             

№ 233 «Деякі питання державної допомоги окремим категоріям громадян»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року            

№ 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року           

№ 1161 «Про затвердження переліку тяжких захворювань, розладів, травм, 

станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не 

встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуги»; 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21 квітня 2015 року 

№ 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної 

допомоги, компенсацій, субсидій та пільг», зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 418/20731; 



Закон України «Про охорону дитинства»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 209 «Деякі 

питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної 

сім’ї» (зі змінами). 

Розділ 2. 

 

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Надання пільг окремим категоріям громадян, які втратили можливість 

отримувати їх у зв’язку з припиненням фінансування з державного бюджету, 

є важливим суспільним завдаванням. 

В умовах реформи міжбюджетних відносин та децентралізації влади , 

видатки на компенсацію за пільговий проїзд, послуги зв’язку окремих 

категорій громадян тощо включено до визначених ст. 91 Бюджетного кодексу 

України видатків, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів. 

Місцеві ради можуть самостійно визначати обсяги фінансування 

вищезазначених видатків відповідно до програм, затверджених радою. 

Таблиця 1 

Перелік пільгових категорій громадян для відшкодування вартості 

пільгового проїзду 

Категорія 

громадян, яким 

надана пільга 

Вид документа, 

що дає право

 на 

безоплатний проїзд 

Назва 

нормативно- 

правового акту 

Пункт, 

частина, 

стаття 

I  Ветерани війни 
1.Учасники 
бойових дій та 
особи, прирівняні 
до них (в т .ч. 
АТО) 

Посвідчення 
учасника 
бойових дій 

Закон України 
від 
22.10.1993 № 
3551-ХІІ «Про 
статус 
ветеранів 
війни, гарантії 
їх соціального 
захисту» 
 

п.7, ч.1, 
ст.12 

2. Особи з 
інвалідністю 
війни та 
особи, які 
прирівняні до 
них 

 

Посвідчення 
інваліда 
війни 

 п.7, ч.1, 
ст.13 

3. Особа, яка 
супроводжує 
особу з 
інвалідністю 
внаслідок 
війни I групи 

Посвідчення 
інваліда війни I 
групи, якого 
супроводжує 
одна особа 

 п.7, 
ч.1, 
ст.13 

4.Особи, на 
яких 
поширюється 

Посвідчення, що 
вказані в п. 1-3 у 
т. ч. й 

Угода про 
взаємне 
визнання прав 

Додаток 3               
до Угоди 



дія Угоди про 
взаємне 
визнання прав 
на пільговий 
проїз для    осіб 
з інвалідністю 
та учасників 
Великої 
вітчизняної 
війни, а також 
осіб, 
прирівняних 
до них 

посвідчення, 
видані 
відповідними 
органами СРСР, 
союзних 
республік, які 
існували на його 
території, за 
зразками, що 
діяли до 
01.01.1992 року 

на пільговий 
проїзд для 
Інвалідів та 
учасників 
Великої 
вітчизняної 
війни, а також 
осіб, 
прирівняних до 
них від 
12.03.1993 

(Угода країн 
СНД) 

III. Особи з інвалідністю 
8. Особи з 
інвалідністю I, II, 
III групи 

Пенсійне 
посвідчення 
Посвідчення, що 
підтверджує 
призначення 
соціальної допомоги 

Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України «Про 
поширення 
чинності 
постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України від 
17.05.93.№354» 
від 16.08.94. 
№ 555 

п.1 

9. Особи з 
інвалідністю по 
зору I-II груп 

Постанова Ради 
Міністрів СРСР 
від 09.03.54 

№399 Закон 
України «Про 
основи соціальної 
захищеності осіб з 
інвалідністю в 
Україні» 

п.1 

10. Дитина з 
інвалідністю 

 Закон України від 
21.03.1991  
№ 875-ХІІ «Про 
основи 
соціальної 
захищеності осіб 
з інвалідністю в 
Україні» 

ч. 2, ст. 
381 

11. Особа, яка 
супроводжує 
особу з 
інвалідністю I 
групи або 
дитину з 
інвалідністю 

Один 
супроводжуючий 

12. Пенсіонери 
за віком 

Пенсійне 
посвідчення 

Постанова 
Кабміну України 
«Про безплатний 
проїзд 
пенсіонерів на 
транспорті 
загального 
користування» 
від 17.05.93 
№354 

п. 1 

13.Військово 
службовці, які 
стали особами з 
інвалідністю 
внаслідок 

Пенсійне 
посвідчення з 
відміткою «Інвалід 
армії». 
Посвідчення 

Закон України 
від 20.12.1991 
№2011-ХІІ «Про 
соціальний і 
правовий захист 

ч.4, ст.14 



бойових дій, 
учасники 
бойових дій та 
прирівняні до них 
особи, батьки 

інваліда війни. 
Посвідчення 
учасника бойових 
дій. 
Посвідчення 
члена сім’ї 
загиблого. 

військовослужбо 
вців та членів їх 
сімей» 

14. Ветерани 
військової служби, 
ветерани органів 
внутрішніх справ, 
ветерани 
податкової 
міліції, ветерани 
державної 
пожежної 
охорони, ветерани 
Державної 
кримінально- 
виконавчої служби 
України, ветерани 
служби цивільного 
захисту, ветерани 
Державної служби 
спеціального 
зв’язку та захисту 
інформації  
Укра  їни 

Посвідчення ветерана 
військової служби, 
ветерана органів 
внутрішніх 
справ,ветерана 
податкової міліції, 
ветерана державної 
пожежної охорони, 
ветерана Державної 
кримінально- 
виконавчої служби 
України, ветерана 
служби цивільного 
захисту, ветерана 
Державної служби 
спеціального зв’язку 
та захисту інформації 
України або пенсійне 
посвідчення з 
відповідною 
відміткою 

Закон України 
від 24.03.1998 № 
203/98 «Про 
статус ветеранів 
військової 
служби, 
ветеранів 
органів 
внутрішніх 
справ і деяких 
інших осіб та їх 
соціальний 
захист» 

п.11 
ст.6 

15. Діти-сироти 
і діти, 
позбавлені   
батьківського 
піклування, що 
виховуються або 
навчаються у 
навчально- 
виховних та 
навчальних 
закладах 

Єдиний квиток Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України від 
05.04.1994  
№ 226 
«Про поліпшення 
виховання, 
навчання , 
соціального 
захисту та 
забезпечення дітей 
сиріт і дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування» 

п. 11 

16. Діти до 6 
років (без 
зайняття 
окремого місця 
для сидіння) 

 Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України від 

18.02.97 № 176 
«Про 
затвердження 
Правил надання 
Послуг 
автомобільного 
транспорту» 

п.7,ст.159 

17. Діти з 
багатодітних сімей 

Посвідчення дитини 
з багатодітної сім’ї 

Закон України 
від 26.04.2001 № 
2402-ІІІ «Про 
охорону 
дитинства» 

п.4, ч. 6, ст. 13 



18.Реабілітовані 
громадяни 

Посвідчення 
реабілітованого 

Закон України 
від 17.04.1991 № 
962- XII «Про 
реабілітацію 
жертв 
політичних 
репресій на 
Україні» 

п.11, 
ст.6 

19. Постраждалі 
учасники 
Революції 
Гідності 

Посвідчення 
«Постра ждалий 
учасник Революції 
Гідності» 

Закон України 
від 14.11.2017 № 
2203-VIII «Про 
внесення змін до 
Закону України 
«Про статус 
ветеранів війни, 
гарантії їх 
соціального 
захисту» 

п.7, ч.1, 
ст.12 

19.1 
Постраждалі 
учасники 
Революції 
гідності 

В період до видачі 
відповідного 
посвідчення пільги 
передбачені статтею 

12 Закону України 
«Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх 
соціального захисту», 
надаються на підставі 
довідки, виданої 

Структурними 
підрозділами 
соціального захисту 
населення районних, 
районних у містах 
Києва та Севастополі 
державних 
адміністрацій, 
виконавчими 
органами міських рад 
за місцем 
проживання 

 Розділ II, 
прикінцеві 
положення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2 
 

Категорії осіб, які мають право на отримання соціальних послуг 

(постійного догляду) 
 

№ 
 

Особа, яка потребує 
постійного догляду 

 
Соціальна виплата особі, яка 

здійснює догляд 

1. Особа з інвалідністю з 
дитинства/дитина з 
інвалідністю до 18 років 

Надбавка на догляд (Закон 
України «Про державну соціальну 
допомогу особам з інвалідністю з 
дитинства та дітям з 
інвалідністю») 

2. Особа з інвалідністю І 
групи/особа, яка досягла 80- 
річного віку 

Щомісячна компенсаційна 
виплата (постанова Кабінету 
Міністрів України від 20 березня 
2019 року № 233 «Деякі питання 
державної допомоги окремим 
категоріям громадян» 

3. Особа з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного 
розладу, який за висновком 
лікарської комісії медичного 
закладу потребує постійного 
стороннього догляду 

Щомісячна грошова 
допомога (постанова Кабінету 
Міністрів України від 2 серпня 
2000 року № 1192 «Про надання 
щомісячної грошової допомоги 
особі, яка проживає разом з 
особою з інвалідністю I чи II 
групи внаслідок психічного 
розладу, яка за висновком 
лікарської комісії медичного 
закладу потребує постійного 
стороннього догляду, на догляд за 
нею») 

4. Громадяни похилого віку, 
особи з інвалідністю, діти з 
інвалідністю, хворі, які не 
здатні до самообслуговування і 
потребують постійної 
сторонньої допомоги 

Компенсація фізичній особі, яка 
надає соціальну послугу 
(постанова Кабінету Міністрів 
України від 23 вересня 2020 року 
№ 859 «Деякі питання 
призначення і виплати 
компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги з 
догляду на непрофесійній основі 

 
На обліку у відділі соціального захисту населення виконавчого комітету, 

перебувають жителі Кушугумської територіальної громади, які мають право 

на пільги та внесенні до Єдиного державного автоматизованого реєстру 

пільговиків: 

 - особи з інвалідністю внаслідок війни - 6 чол.; 

- учасники бойових дій - 5чол.; 

- особи з інвалідністю - 301 

-багатодітні сім’ї - 145; 

- особи похилого віку - 4538чол; 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E_%D0%B7_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8_%D0%B7_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E_%D0%B7_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8_%D0%B7_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/233-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/233-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/233-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/233-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/233-2019-%D0%BF
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC_%D0%B7_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83%2C_%D1%8F%D0%BA%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC_%D0%B7_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83%2C_%D1%8F%D0%BA%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192-2000-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192-2000-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192-2000-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192-2000-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192-2000-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192-2000-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192-2000-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192-2000-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192-2000-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192-2000-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192-2000-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192-2000-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/859-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/859-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/859-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/859-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/859-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/859-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/859-2020-%D0%BF#Text


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 

 

Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, оскільки 

пільговим категоріям громадян проблематично скористатися правом на 

пільги. 

Розв’язання даної проблеми потребує скоординованих дій структурних 

підрозділів органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування. 

Програму передбачається виконати в 2022 році. 

 

Розділ 3. 

Мета Програми 

Забезпечення надання передбачених законодавством пільг з 

послуг зв’язку, забезпечення санаторно-курортним лікуванням, 

компенсація витрат за пільговий проїзд залізничним транспортом 

(дальні сполучення) ветеранів війни, осіб на яких поширюється дія 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», компенсації витрат за пільговий проїзд автомобільним, 

повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно Закону 

України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, компенсація непрацюючим 

працездатним особам, які доглядають за особою з інвалідністю I групи, 

а також за особою, яка досягла 80-річного віку. 

Програма спрямована на реалізацію інших пільг, які передбачені 

чинним законодавством та фінансування яких покладено на місцеві 

бюджети. 

Розділ 4. 

Основні завдання Програми 

Виконання заходів Програми дасть змогу забезпечити надання 

передбачених законодавством пільг: з оплати послуг зв’язку, 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням та компенсації за 

пільговий проїзд залізничним транспортом (дальні сполучення) 

ветеранам війни, особам на яких поширюється чинність Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

компенсації витрат за пільговий проїзд автомобільним, повітряним, 

залізничним або водним транспортом громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до 1 та 2 категорії на 

території України відповідно Закону України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», соціальних виплат особі, що здійснює догляд. 

 



Основні завдання щодо розв’язання зазначених проблем: 

 
№ 

з/ 

п 

Найменування заходів Виконавці Термін 

виконанн 

я 

1 2 3 4 
1. Відшкодування витрат, пов’язаних з 

наданням пільг за оплату послуг зв’язку 
окремим категоріям громадян згідно 
законів України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», 
«Про статус ветеранів військової служби 
і ветеранів органів внутрішніх справ та їх 
соціальний захист», «Про жертви 
нацистських переслідувань», «Про 
основні засади соціального захисту 
ветеранів праці та інших громадян 
похилого віку в Україні», Закон України 
«Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», Закон 
України «Про охорону дитинства». 

Кушугмська 
селищна рада, 
Відділ 
соціального 
захисту 
населення 
апарату 
виконавчого 
комітету 
селищної ради, 
фінансовий 
відділ 
селищної ради 

Протягом 
року 

2. Компенсація за пільговий проїзд 
залізничним транспортом на території 
України окремим категоріям громадян, 
яким таке право надане Законом 

Кушугумська 
селищна рада, 
Відділ 
соціального 
захисту 
населення 
апарату 
виконавчого 
комітету 
селищної 
ради, 
фінансовий 
відділ селищної 
ради 

Протягом 
року 

3. Забезпечення санаторно-курортним 
лікуванням та компенсація за пільговий 
проїзд залізничним транспортом (дальні 
сполучення) на території України 
ветеранам війни, особам на яких 
поширюється дія Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту». 

Кушугумська 
селищна рада, 
Відділ 
соціального 
захисту 
населення 
апарату 
виконавчого 
комітету 
селищної ради, 
фінансовий 
відділ 
селищної ради 

Протягом 
року 



4 Забезпечення соціальних виплат особам, 
що здійснюють догляд відповідно до 
Закону України «Про державну соціальну 
допомогу особам з інвалідністю з 
дитинства та дітям з інвалідністю», 
постанови Кабінету Міністрів України від 
20 березня 2019 року № 233 «Деякі 
питання державної допомоги окремим 
категоріям громадян», постанови 
Кабінету Міністрів України від 23 вересня 
2020 року № 859 «Деякі питання 
призначення і виплати компенсації 
фізичним особам, які надають соціальні 
послуги з догляду на непрофесійній 
основі», постанови Кабінету Міністрів 
України від 27 грудня 2018 року № 1161 
«Про затвердження переліку тяжких 
захворювань, розладів, травм, станів, що 
дають право на одержання державної 
допомоги на дитину, якій не встановлено 
інвалідність, надання такій дитині 
соціальних послуги», наказу Міністерства 
соціальної політики України від 21 квітня 
2015 року № 441 «Про затвердження 
форми Заяви про призначення усіх видів 
соціальної допомоги, компенсацій, 
субсидій та пільг», зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 20 березня 
2012 року за № 418/20731. 

Кушугумська 
селищна рада, 
Відділ 
соціального 
захисту 
населення 
апарату 
виконавчого 
комітету 
селищної 
ради, 
фінансовий 
відділ 
селищної ради 

Протягом 
року 

 

Розділ 5. Механізм реалізації Програми 

 

Кушугумська селищна рада, як Платник, укладає договір із кожним 

перевізником для здійснення безкоштовних перевезень пільгових категорій  

населення та з підприємством – надавачем послуг. 

Перевізники, які здійснюють безкоштовні перевезення пільгових 

категорій, підприємства, надавачі послуг, надають Кушугумській селищній 

раді фактичні розрахунки витрат, акти звірки та інші необхідні документи, що 

беззаперечно підтверджують здійснення факту пільгового перевезення, чи 

надання пільг щомісячно, до 10 числа наступного за звітним місяцем. 

Відповідальність за достовірність, повноту та вчасне подання розрахунків до 

Кушугумської селищної ради за пільгове перевезення пасажирів для надання 

відшкодування, покладається на перевізників та підприємства, шо надають 

послуги, з якими укладені відповідні договори. 

У разі потреби, Кушугумська селищна рада здійснює перевірки 

кількості перевезень пільгових категорій пасажирів, факту та об’єму наданих 

послуг, результати яких відображаються в актах перевірки та зберігаються в 

селищній раді та підприємств, які перевірялися. 

Після проведених перевірок, при виявленні невідповідностей 

показників, передбачених розрахунками, Платник зобов’язаний провести 

перерахунок щодо суми відшкодувань. 

Кушугумська селищна рада сплачує перевізникам та підприємствам, 

надавачам послуг, кошти по відшкодуванню витрат за перевезення пільгових 



категорій населення чи надані пільги в 10-ти денний термін при надходженні 

їх на зазначені цілі, відповідно до бюджетних призначень. 

Розділ 6. 

Строки виконання Програми та контроль за ходом її реалізації 

 

Етап виконання Програми – протягом 2022 року, в ході якого 

передбачається вжити заходів щодо надання всіх видів пільг особам, на яких 

поширюється дія цієї програми. 

Організація виконання Програми здійснюється виконавчим комітетом 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області. 

Селищна рада заслуховує звіт про хід виконання Програми до 20 січня 

наступного року. 

Розділ 7. 

Ресурсне забезпечення Програми 

Організація виконання Програми проводиться виконавчим комітетом 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області за 

рахунок коштів місцевого бюджету, з урахуванням його можливостей у 

кожному бюджетному періоді, у межах асигнувань селищного бюджету, 

передбачених на відповідну мету по розділам: 

- «Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку»; 

- «Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час 

опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою»; 

«Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 

батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги 

перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, 

які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам 

нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали 

інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами», а також з інших джерел, 

незаборонених законодавством 

- Соціальна виплата особі, яка здійснює догляд 

Обсяги фінансування на виконання Програми визначені у додатку № 1 

до Програми. 

Розділ 8. 

                                        Заходи Програми 

Заходи Програми, виконавці та терміни його виконання визначені у 

додатку № 2 до Програми. 

 

Розділ 9. 

Очікувані результати. 

 

Реалізація Програми дозволить: 



- знизити рівень бідності на території громади; 

-підвищити рівень охоплення найбільш нужденних верств населення 

соціальними виплатами і послугами; 

-поліпшити умови проживання та соціально-побутового обслуговування 

малозабезпечених верств населення; 

-створити систему своєчасного реагування та надання необхідної допомоги 

громадянам, які її потребують. 

Реалізація заходів Програми забезпечить можливість отримати соціально 

незахищеним мешканцям громади різних видів додаткових соціальних послуг 

та допомоги, що дозволить пом’якшити соціальну напругу, пов’язану з 

негативним впливом фінансово-економічної кризи і відчути реальну допомогу 

з боку місцевої влади. 

Очікується, що в результаті впровадження програми соціального 

захисту пільгових категорій громадян Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області з надання інших передбачених 

законодавством України пільг на 2022рік, дасть змогу покращити житлові 

умови громадян пільгової категорії, вирішити проблему соціальної підтримки 

мешканців громади, підвищити рівень життя осіб та сімей пільгових категорій, 

покращити їх матеріальний стан. 

Завдяки реалізації Програми буде досягнута основна мета – покращення 

добробуту та якості життя мешканців громади. 

Виконання заходів Програми дасть змогу забезпечити надання інших, 

передбачених законодавством пільг, а саме: 

- відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг з оплати 

послуг зв’язку окремим категоріям громадян на яких поширюється дія Законів 

України згідно розділу 1 Програми; 

- компенсації витрат за пільговий проїзд залізничним транспортом 

на території України окремим категоріям громадян, яким таке право надане 

Законом ; 

- забезпечення санаторно-курортним лікуванням та компенсації витрат 

за пільговий проїзд залізничним транспортом (дальні сполучення) на території 

України ветеранам війни, особам на яких поширюється дія Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

- забезпечення соціальних виплат особам, що здійснюють догляд 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», постанови Кабінету 

Міністрів України від 20 березня 2019 року № 233 «Деякі питання державної 

допомоги окремим категоріям громадян», постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 вересня 2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі», постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 

2018 року № 1161 «Про затвердження переліку тяжких захворювань, розладів, 

травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, 

якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуги», 

наказу Міністерства соціальної політики України від 21 квітня 2015 року № 

441«Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної 



допомоги, компенсацій, субсидій та пільг», зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 20 березня 2012 року за № 418/20731. 

 

Розділ 10. 

 

Система управління та контролю за ходом виконання Програми. 

 

Контроль за ходом виконанням Програми покласти на постійні комісії 

селищної ради з питань прав людини, законності, запобігання корупції, 

депутатської діяльності та етики та з питань планування, фінансів, бюджету 

та соціально-економічного розвитку 

 

 

 

Секретар  ради                                        В.С.Кривенко       

 

 


