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СХВАЛЕНО

Рішення виконавчого комітету
Березанської міської ради
28.01.2022 № 22

Звіт
 про виконання міської цільової ,,Програми фінансування

пільгового проїзду автомобільним транспортом загального користування на
2020-2022 роки“ за 2021 рік

На виконання пункту 20⁴ статті 91 Бюджетного кодексу України
розроблена міська цільова ,,Програма фінансування пільгового проїзду
автомобільним транспортом загального користування на 2020-2022 роки“ (далі
– Програма) .

Одним із головних завдань Програми є забезпечення реалізації прав
окремих категорій громадян на пільговий проїзд та відшкодування
компенсаційних виплат перевізнику за надані пільги.

У 2021 році в місті діяла талонна система обліку пільгового проїзду.
Талони видавались у кількості 8 шт. на місяць на період з січня по квітень та з
жовтня по грудень, а на період з травня по вересень у кількості 4 шт. на місяць.

Право на безкоштовний проїзд мають 5965 пільговиків, що на 67 осіб
більше, ніж у 2020 році.

За талонами звернулось 1690 пільговика, що на 583 пільговика менше, ніж
у 2020 році.

Всього за 2021 рік спеціалістами управління соціального захисту
населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради було видано
98092 талонів,що на 44684 талони менше, ніж у 2020 році.

Пільговиками використано для безкоштовного проїзду 53333 талони на
суму 320,00 тис.грн., що на 64,4 тис.грн. більше, ніж у 2020 році.

На 2021рік для виконання Програми заплановано з місцевого бюджету
320,0 тис.грн., профінансовано  320,0 тис.грн., виконання склало 100% від
потреби.

Право на пільговий проїзд використовують такі категорії:
1) учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни,

постраждалі учасники Революції Гідності;
2) члени сімʼї загиблих учасників АТО;
3) особи, віднесені до категорій 1 та ліквідатори 2 категорії, діти з

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

ветерани   Національної  поліції,  ветерани  податкової міліції, ветерани
державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої
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Продовження додатка

служби України, ветерани служби цивільного захисту,  ветерани  Державної
служби  спеціального  звʼязку  та захисту інформації України;

5) 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;

6) реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій або є
пенсіонерами;

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

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

Таким чином, досягнута основна мета міської цільової Програми –
соціальний захист пільгових категорій громадян шляхом забезпечення їх прав і
гарантій.
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