
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
п’ятдесят третьої чергової сесії восьмого скликання

26.01.2023 м. Березань                   № 26

     Про затвердження міської цільової  ,,Програми фінансування пільгового
проїзду автомобільним транспортом загального користування на  2023-2025
роки“

Відповідно до статті  34  Закону України  ,,Про місцеве самоврядування в
Україні“, керуючись законами України  ,,Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту“,  ,,Про статус ветеранів військової служби,  ветеранів
органів внутрішніх справ,  ветеранів Національної поліції   і деяких інших осіб
та їх соціальний захист“,  ,,Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей“,  ,,Про охорону дитинства“,  ,,Про
статус і соціальний захист громадян,  які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи“,  ,,Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні“,  постановою Кабінету Міністрів України від  17.05.1993  №  354  ,,Про
безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування“,  з
метою забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий
проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах
загального користування, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити міську цільову  ,,Програму фінансування пільгового проїзду
автомобільним транспортом загального користування на  2023-2025 роки“ (далі
– Програма), що додається.

2.  Координацію робіт,  пов’язаних з виконанням Програми покласти на
управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету
Березанської міської ради (Москаленко Л.А.).

3.  Фінансовому управлінню виконавчого комітету Березанської міської
ради  (Матвієнко В.М.)  забезпечити фінансування заходів Програми в межах
фінансових можливостей та пріоритетів.



4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту, медицини,
туризму, соціального захисту населення, допомоги воїнам АТО (Гуменюк В.А.)
та першого заступника міського голови Хруля Р.Ф.

Міський голова   Володимир ТИМЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 53 чергової сесії
Березанської міської ради
восьмого скликання
26.01.2023р.  № 26

ПРОГРАМА
ФІНАНСУВАННЯ ПІЛЬГОВОГО ПРОЇЗДУ АВТОМОБІЛЬНИМ

ТРАНСПОРТОМ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ НА 2023-2025 РОКИ
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І. Паспорт Програми
1. Ініціатор розроблення

програми
Управління соціального захисту
населення та праці виконавчого комітету
Березанської міської ради

2. Головний розпорядник коштів Управління соціального захисту
населення та праці виконавчого комітету
Березанської міської ради

3. Відповідальний виконавець
Програми

Управління соціального захисту
населення та праці виконавчого комітету
Березанської міської ради

4. Учасники Програми Управління соціального захисту
населення та праці  виконавчого комітету
Березанської міської ради, фінансове
управління виконавчого комітету
Березанської міської ради, перевізники,
які надають послуги з перевезення
громадян міським автомобільним
транспортом, громадяни пільгових
категорій

5. Термін реалізації програми 2023-2025 роки
6. Перелік бюджетів, які беруть

участь у виконанні програми
Місцевий бюджет

7. Загальний обсяг ресурсів,
необхідний для реалізації
Програми

450,00 тис.грн.

ІІ. Визначення проблем
Відповідно до чинного законодавства України встановлено ряд пільг

окремим категоріям громадян. До 01 січня 2016 року фінансування пільг з
послуг зв’язку, за пільговий проїзд залізничним транспортом, здійснення
компенсації за проїзд один раз на рік до будь-якого населеного пункту України
та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або
повітряним, або залізничним, або водним транспортом, здійснювалось за
рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення коштів,
виходячи з фінансових можливостей бюджету громади.

Право на пільговий проїзд мають такі категорії:



1) учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни,
постраждалі учасники Революції Гідності;

2) члени сім’ї загиблих учасників АТО;
3) члени сім’ї загиблих ветеранів війни;
4) особи, віднесені до категорій 1 та ліквідатори 2 категорії, діти з

інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
5) ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ,

ветерани Національної поліції, 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 України;

6) військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій,
учасники бойових дій та прирівняні до них особи, а також батьки
військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час
проходження військової служби;

7) реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок
репресій або є пенсіонерами;

8) діти з багатодітних сімей;
9) пенсіонери за віком;
10) особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують

осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше одного
супроводжуючого).

ІII. Мета та завдання Програми
Метою Програми є відшкодування компенсаційних виплат перевізникам,

які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян
автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального
користування.

Першочерговим завданням цієї Програми є забезпечення реалізації прав
окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом на
автобусних маршрутах загального користування.

IV. Основні заходи Програми

№
з/п

Заходи Підстава Відповідальний
виконавець

1 Пільгове перевезення
окремих категорій громадян
автомобільним транспортом
загального користування

стаття 37
Закону України
,,Про
автомобільний
транспорт“

Перевізники, які надають
послуги з перевезення
громадян автомобільним
транспортом загального
користування

2 Проведення відшкодування
компенсаційних виплат за
пільговий проїзд окремих

стаття 31
Закону України
,,Про

Фінансове управління
виконавчого комітету
Березанської міської



категорій громадян
автомобільним транспортом
на автобусних маршрутах
загального користування

автомобільний
транспорт“

ради, управління
соціального захисту
населення та праці
виконавчого комітету
Березанської міської ради

V. Фінансове забезпечення реалізації Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься у межах коштів, передбачених

у бюджеті громади для відшкодування компенсаційних виплат перевізникам,
які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян. Програма
може коригуватись виходячи з фінансових можливостей бюджету громади.

Обсяг коштів,
які пропонується залучити на

виконання Програми

2023
рік,

тис.грн

2024
рік,

тис.грн

2025
рік,

тис.грн

Усього
витрат на
виконання
Програми,

тис.грн
Обсяг ресурсів, усього, 150,0 150,0 150,0 450,0
у тому числі:
міський бюджет 150,0 150,0 150,0 450,0
кошти не бюджетних джерел - - - -

VI. Напрямки діяльності та заходи Програми
Основними напрямками Програми є підвищення рівня соціального захисту

окремих категорій громадян.
Виконання Програми планується шляхом здійснення заходів з надання

пільгового проїзду.
Видатки на виконання заходів Програми передбачатимуться при

формуванні показників бюджету громади, виходячи з реальних можливостей.

VІI. Організація та контроль за виконанням Програми
Координацію роботи, організаційне супроводження та контроль за ходом

виконання цільової Програми  здійснює управління соціального захисту
населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради.

Секретар міської ради Сергій ГУРА



Рішення розроблено управлінням соціального захисту населення та праці
виконавчого комітету Березанської міської ради

Заступник начальника управління
- начальник відділу управління
соціального захисту населення та
праці виконавчого комітету
Березанської міської ради

 Ольга СИВАК

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради Сергій ГУРА

Перший заступник міського голови Руслан ХРУЛЬ

Начальник фінансового управління Валентина МАТВІЄНКО

Завідувач юридичного сектору Людмила ОЛЕКСІЙЧУК

Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції Ірина МАРТИНЕЦЬ

Голова постійної депутатської
комісії міської ради з питань
освіти, культури, молоді та спорту,
медицини, туризму, соціального
захисту населення, допомоги
воїнам АТО Володимир ГУМЕНЮК



023857





ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Березанської міської ради

Про затвердження  міської цільової ,,Програми фінансування пільгового
проїзду  автомобільним транспортом загального користування

на 2023-2025 роки“

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Проект цього рішення розроблено управлінням соціального захисту

населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради щодо
затвердження  міської цільової ,,Програми фінансування пільгового проїзду
автомобільним транспортом загального користування на 2023-2025 роки“

Ситуація, що склалася, потребує врегулювання, оскільки мешканці
громади фактично позбавлені права на отримання гарантованих державою
пільг через відсутність фінансового ресурсу, а організації надавачі послуг
несуть фінансові втрати через відсутність компенсації за надані ними пільгові
послуги.

2. Мета і шляхи її досягнення
Метою Програми є відшкодування компенсаційних виплат перевізникам,

які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян
автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального
користування.

3.Правові аспекти
Нормативними актами в цій сфері є стаття 34 Закону України ,,Про місцеве

самоврядування в Україні“, Закони України ,,Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту“,  ,,Про статус ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції  і деяких
інших осіб та їх соціальний захист“, ,,Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей, ,,Про охорону дитинства“, ,,Про статус
і   соціальний   захист громадян,   які   постраждали   внаслідок  Чорнобильської
катастрофи“, ,,Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні“,
постановою Кабінету Міністрів України ,,Про безплатний проїзд пенсіонерів на
транспорті загального користування“.

4.Фінансово-економічне обґрунтування
Виконання міської цільової ,,Програми фінансування пільгового проїзду

автомобільним транспортом загального користування на 2023-2025 роки“
потребує додаткових фінансових витрат з бюджету Березанської міської
територіальної громади.

5. Позиція заінтересованих органів



Прийняття рішення дозволить забезпечити окремим категоріям громадян
пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах
загального користування.

6. Регіональний аспект
Прийняття рішення дозволить виконати завдання ,,Програми фінансування

пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг окремим
категоріям громадян на 2023-2025 рокиʻʻ.

7. Громадське обговорення
Не вимагається.

8. Прогноз результатів
Результатом прийняття рішення є забезпечення реалізації прав окремих

категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом на
автобусних маршрутах загального користування.

Заступник начальника управління
- начальник відділу управління
соціального захисту населення та
праці виконавчого комітету
Березанської міської ради

 Ольга СИВАК



БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ТА ПРАЦІ

вул. Набережна, 4, м. Березань Броварського району Київської області, 07541,
тел.(04576) 6-29-03, е-mail: berezan3253@ukr.net, Web:http://upszn-berezan.com.ua, код ЄДРПОУ 42016510

11.01.2023 № 13-11/03/74

Міському голові
Володимиру ТИМЧЕНКУ

Прошу включити до порядку денного чергової сесії восьмого скликання
Березанської міської ради проект рішення  ,,Про затвердження міської
цільової  ,,Програми фінансування пільгового проїзду автомобільним
транспортом загального користування на 2023-2025 роки“.

Додатки: 1. Пояснювальна записка на 2 арк. в 1прим.
2. Проект рішення ,,Про затвердження міської цільової ,,Програми
фінансування пільгового проїзду автомобільним транспортом
загального користування на 2023-2025 роки“ на 7 арк. в 1 прим.

Заступник начальника управління  -
начальник відділу управління
соціального захисту населення та
праці виконавчого комітету
Березанської міської ради  Ольга СИВАК

mailto:berezan3253@ukr.net

