
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ  

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСДЕСЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  28 листопада 2019 року                      №1872 

м.Мала Виска 

 

Про затвердження Програми 

відшкодування компенсації за 

перевезення окремих пільгових 

категорій громадян на приміських та 

міжміських маршрутах загального 

користування автомобільним 

транспортом по території 

Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 

роки 

 

           Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Закону України «Про державні цільові програми», Закону України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні», Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Закону України «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Закону України 

«Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», Закону України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

Закону України «Про охорону дитинства», Бюджетного Кодексу України, Закону України 

«Про автомобільний транспорт»,  Постанови КМУ №  197 від 14.03.2018 року «Деякі 

питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту 

загального користування на міських приміських та міжміських маршрутах» та з метою 

забезпечення права безкоштовного проїзду автомобільним транспортом загального 

користування на на приміських та міжміських маршрутах в межах Маловисківської ОТГ,  

Маловисківська міська рада  

  

ВИРІШИЛА:   

 

1.Затвердити  Програму відшкодування компенсації за перевезення окремих 

пільгових категорій громадян на приміських та міжміських маршрутах загального 

користування автомобільним транспортом по території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки  (додається). 

2. Затвердити Положення відшкодування компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян на приміських та міжміських маршрутах загального 

користування автомобільним транспортом по території  об’єднаної територіальної 

громади (додається). 



3. Визнати таким, що втратило чинність з 1 січня 2020 року рішення 

Маловисківської міської ради від 22 грудня 2016 року № 449 «Про затвердження 

Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом 

по Маловисківській міській раді  на 2017-2020 роки» зі змінами. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. та постійну комісію 

Маловисківської міської ради з питань з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально – економічного розвитку (голова Прилуцький М.М.) та на постійну комісію з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова Жигалов Т.М.). 
 

 

 

Міський голова                                                            Юрій ГУЛЬДАС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Маловисківської міської ради 

від 28 листопада 2019 року № 1872 

 
ПРОГРАМА  

відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян 

на приміських та міжміських маршрутах загального користування 

автомобільним транспортом по території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади  

на 2020-2022 роки   

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1.Назва Програми Програма відшкодування компенсації за перевезення 

окремих пільгових категорій громадян на приміських та 

міжміських маршрутах загального користування 

автомобільним транспортом по території Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади  

на 2020-2022 роки   

2.Ініціатор розроблення 

Програми  

 

Відділ соціального захисту населення, праці та охорони 

здоров’я виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради. 

3. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення Програми 

Розпорядження міського голови №       від 

4.Головний розробник 

Програми 

Відділ соціального захисту населення, праці та охорони 

здоров’я виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

5. Співрозробники Програми   -  

6. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ соціального захисту населення, праці та охорони 

здоров’я виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

7. Співвиконавці Програми Виконавчий комітет Маловисківської міської ради. 

8. Термін реалізації Програми 2020-2022 роки 

9. Мета Програми Метою Програми є забезпечення реалізації прав окремих 

категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом на приміських та міжміських  автобусних 

маршрутах загального користування та відшкодування 

компенсації за проїзд окремим пільговим категоріям 

громадян по території Маловисківської ОТГ, що 

проживають на території об’єднаної територіальної громади,  

за рахунок коштів міського бюджету. 

10. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього: 

в тому числі: 

-коштів сільського 

 

 

844,80 тис. грн. 

844,80 тис. грн. 



(селищного, 

міського)бюджету 

-коштів державного бюджету 

-кошти позабюджетних 

джерел 

- 

- 

11. Очікувані результати 

виконання 

Завдяки реалізації Програми буде досягнута основна мета – 

покращення добробуту та якості життя мешканців громади.  

 

12. Ключові показники 

ефективності 

Забезпечення виплати середньомісячного розміру 

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

на приміських та міжміських маршрутах загального 

користування автомобільним транспортом по території 

Маловисківської ОТГ. 

 

2.  Визначення проблем, на розв’язання якої спрямована Програма. 

На території громади проживають  особи, які мають право на пільговий проїзд у 

приміському автомобільному транспорті загального користування згідно з чинним 

законодавством, в тому  числі: 

особи з інвалідністю внаслідок війни; 

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 

категорії 1; 

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 

2; 

 учасники бойових дій;  

члени сімей військовослужбовців, які загинули під час АТО 

особи з інвалідністю І та ІІ групи, дітей з інвалідністю віком від шести років та 

осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю; 

діти віком від шести років з багатодітних сімей.  

До 2016 року у Державному бюджеті України передбачались видатки на 

компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, визначених 

законодавством. 

З 2016 року в державному бюджеті відповідні видатки у вигляді субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам не передбачаються.  

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 пільговий проїзд через 

відсутність фінансового ресурсу, а перевізники несуть фінансові втрати через відсутність 

компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян. 

Розв’язання даної проблеми потребує скоординованих дій структурних підрозділів 

міської ради. 

 

3.  Визначення мети Програми. 

Конституція України гарантує соціальний захист та гідний рівень життя кожному 

громадянину України. Метою Програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій 

громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом на приміських та міжміських  

автобусних маршрутах загального користування та відшкодування компенсації за проїзд 

окремим пільговим категоріям громадян по території Маловисківської ОТГ, що 

проживають на території об’єднаної територіальної громади,  за рахунок коштів міського 

бюджету. 



Соціальний захист незахищених верств населення передбачає заходи направлені на 

зниження рівня бідності та покращення життя, матеріальних умов малозабезпечених 

сімей, одиноких громадян похилого віку, інвалідів, ветеранів війни та праці та ін.. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми показники 

результативності. 

 

        Головним завданнями програми відшкодування компенсації за перевезення 

окремих пільгових категорій громадян на приміських та міжміських маршрутах 

загального користування автомобільним транспортом по території  Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки є забезпечення права на 

безкоштовний проїзд для:  

 осіб з інвалідністю внаслідок війни; 

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 

категорії 1; 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до 

категорії 2; 

 учасників бойових дій;  

членів сімей військовослужбовців, які загинули під час АТО 

осіб з інвалідністю І та ІІ групи, дітей з інвалідністю віком від шести років та 

осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю; 

дітей віком від шести років з багатодітних сімей.  

Відповідно до Постанови КМУ №  197 від 14.03.2018 року «Деякі питання надання 

пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального 

користування на міських приміських та міжміських маршрутах» та статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» крім категорій осіб, зазначених у 

відповідних нормативно-правових документах, органи місцевого самоврядування мають 

право визначати інші категорії громадян, на яких буде поширюватися дія цієї програми. 

Враховуючи вище зазначене та скрутне становище громадян пенсійного віку викликане 

низькими розмірами доходів та  високим рівнем цін на продукти харчування та ліки 

забезпечити компенсацію за проїзд також пенсіонерам за віком. 

 

5.Проведення оцінки соціально – гендерного впливу заходів Програми 

На території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади всього 

проживають 13 354 особи (в т.ч. 7657 осіб зайнятого населення та 3745 осіб пенсійного 

віку) з них 5954 чоловіків і 7400 жінок: 

 

1. Особи з інвалідністю по зору – 76 осіб.  

Вище зазначена категорія громадян класифікується: 

- За статтю: жінки – 29 осіб, чоловіки – 47 осіб 

 

- За віком: з 0 до 18 років – 5 осіб 

                       з  18 до 35 років  - 10 осіб 

                       з 35 до 50 років – 18 осіб 

                       з 50 років  і старше  - 43 особи. 

- За місцем проживання: в міській місцевості проживають – 70 осіб, 

                                           в сільській місцевості проживають – 6 осіб. 

 

2. Особи з інвалідністю внаслідок війни – 1 особа. 

Вище зазначена категорія громадян класифікується: 

- За статтю: жінки – 0 осіб, чоловіки – 1 особа 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ru/280/97-%D0%B2%D1%80/paran445#n445


- За віком: з 0 до 18 років – 0 осіб 

                       з  18 до90 років  - 0 осіб 

                       з 90 років і старше  - 1 особа. 

- За місцем проживання: в міській місцевості проживають – 1 особа, 

                                           в сільській місцевості проживають – 0 осіб 

                

3. Учасники бойових дій ВВВ – 3 особи. 

Вище зазначена категорія громадян класифікується: 

- За статтю: жінки – 0 осіб, чоловіки –3 особи 

 

- За віком: з 0 до 18 років – 0 осіб 

                       з  18 до90 років  - 2 особи 

                       з 90 років і старше  - 1 особа. 

- За місцем проживання: в міській місцевості проживають – 1 особа, 

                                           в сільській місцевості проживають – 2 особи 

 

4. Учасники ВВВ – 93особи. 

Вище зазначена категорія громадян класифікується: 

- За статтю: жінки – 73 особи, чоловіки – 20 осіб 

 

- За віком: з 0 до 18 років – 0 осіб 

                       з  18 до 50 років  - 0 осіб 

                       з 50 до 80 років – 0 осіб 

                       з 80 років і старше  - 93 особа. 

- За місцем проживання: в міській місцевості проживають – 83 особи, 

                                           в сільській місцевості проживають – 10 осіб 

 

5. Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів ВВВ – 24 особи. 

Вище зазначена категорія громадян класифікується: 

- За статтю: жінки – 24 особи, чоловіки – 0 осіб 

 

- За віком: з 0 до 18 років – 0 осіб 

                       з  18 до 50 років  - 0 осіб 

                       з 50 до 80 років – 4 особи 

                       з 80 років і старше  - 20 осіб. 

 

- За місцем проживання: в міській місцевості проживають – 22 особи, 

                                           в сільській місцевості проживають – 2 особи. 

 

6. Особи з інвалідністю І групи, які пересуваються за допомогою інвалідних візків – 

25 осіб. 

- За статтю: жінки – 5 осіб, чоловіки – 20 осіб 

 

- За віком: з 0 до 18 років – 0 осіб 

                       з  18 до 35 років  - 7 осіб 

                       з 35 до 50 років – 2 особи 

                       з 50 років  і старше  - 16 осіб. 

- За місцем проживання: в міській місцевості проживають – 21 особа, 

                                           в сільській місцевості проживають – 4 особи. 

 

7. Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

- категорія 1, всього - 9 осіб,  



- категорія 2, всього – 71 особа,  

- категорія 3, всього - 19 осіб,  

 

Вище зазначена категорія громадян класифікується: 

- За статтю: жінки – 0 осіб, чоловіки – 99 осіб 

 

- За віком: з 0 до 18 років – 0 осіб 

                       з  18 до 35 років  - 0 осіб 

                       з 35 до 50 років – 0 осіб 

                       з 50 років  і старше  - 99 осіб. 

- За місцем проживання: в міській місцевості проживають – 82 особи, 

                                           в сільській місцевості проживають – 17 осіб. 

 

 

8. 130 учасників бойових дій в зон АТО (ООС).  

Вище зазначена категорія громадян класифікується: 

- За статтю: жінки – 3 особи, чоловіки – 127 осіб 

 

- За місцем проживання: в міській місцевості проживають – 92 особи, 

                                                  в сільській місцевості проживають – 38 осіб. 

 

9. 3 сім’ї загиблих в зоні АТО (ООС). 

Вище зазначена категорія громадян класифікується: 

- За місцем проживання: в міській місцевості проживають – 2 особи, 

                                                 в сільській місцевості проживають – 1 особа 

 

10. 56 учасників бойових дій на території Афганістану. 

Вище зазначена категорія громадян класифікується: 

- За статтю: жінки – 1 особа, чоловіки – 55 осіб 

 

- За місцем проживання: в міській місцевості проживають – 48 осіб, 

                                                  в сільській місцевості проживають – 8 осіб. 

 

- За віком: з 0 до 18 років – 0 осіб, 

            з  18 до 35 років  - 0 осіб, 

            з 35 до 50 років – 1 особа, 

            з 50 років  і старше  - 55 осіб. 

 

Статистичні дані зазначенні з наявної інформації та потребують постійного 

уточнення і оновлення. 

 

6. Очікуваний результат виконання Програми 

Реалізація Програми забезпечить організацію пільгового проїзду окремих категорій 

громадян на приміських та міжміських маршрутах загального користування автомобільним 

транспортом по території Маловисківської ОТГ та компенсацію вартості проїзду окремим 

категоріям громадян автомобільним транспортом на приміських та міжміських маршрутах 

загального користування. 

 

7. Обсяги та джерела фінансування програми 

Фінансування заходів здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок 

коштів Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, а також коштів 



благодійних організацій та інших джерел не заборонених законодавством України. 

Ресурсне забезпечення програми викладене в додатку 4. 

 

8. Строки та етапи виконання програми. 

Термін реалізації Програми з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2022 року 

 

9. Контроль за виконанням Програми. 

Контроль за виконанням Програми здійснюється Маловисківською міською радою 

та постійною комісією міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення  

 

 

 

Секретар ради                                                                                             Леся ПОСТОЛЮК                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Маловисківської міської ради 

від 28 листопада 2019 року № 1872 

 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

відшкодування компенсації за проїзд окремим пільговим категоріям громадян на 

приміських та міжміських маршрутах загального користування автомобільним 

транспортом по території  об’єднаної територіальної громади  

 

1. Загальні положення 

1.1. Цей порядок визначає єдиний механізм відшкодування вартості проїзду 

окремим пільговим категоріям громадян, які проживають на території об’єднаної 

територіальної громади та   мають право на пільговий проїзд в автомобільному транспорті 

приміського сполучення (за винятком таксі) за рахунок коштів міського бюджету.  

Порядок розроблений на виконання міської Програми відшкодування компенсації за 

перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських та міжміських 

маршрутах загального користування автомобільним транспортом по території  

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки  

          1.2. Законодавчою та нормативною підставою Порядку є Закон України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  Закон України «Про державні цільові програми», 

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Закон України 

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

засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», 

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей», Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», Закон 

України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», Закон України «Про охорону дитинства», Бюджетний 

Кодексу України, Закон України «Про автомобільний транспорт»,  Постанова КМУ №  

197 від 14.03.2018 року «Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду 

усіма видами транспорту загального користування на міських приміських та міжміських 

маршрутах».  

1.3.Цей Порядок визначає механізм відшкодування відділом соціального захисту 

населення, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

окремим категоріям громадян за пільговий проїзд за рахунок коштів міського бюджету. 

1.4.Загальна сума відшкодування компенсаційних виплат, пов’язаних з 

перевезенням громадян, які мають право на пільги, у автомобільному транспорті 

приміського та міжміського сполучення визначається кошторисними призначеннями на 

відповідний рік за рахунок коштів міського бюджету.  

1.5. Відшкодування компенсаційних виплат проводиться на підставі наданих  

квитків, що засвідчують проїзд громадян  пільгових категорій, які проживають на 

території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади автомобільним 

транспортом загального користування, до відділу соціального захисту населення, праці та 

охорони здоров’я виконавчого комітету Маловисківської міської ради  

1.6. Компенсації підлягають поїздки пільгових категорій громадян, яким відповідно 

до законодавства України, надано право пільгового проїзду в автомобільному транспорті 

загального користування, а саме: 

- особи з інвалідністю внаслідок війни - на підставі посвідчення «Інваліда війни»; 

- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 

категорії 1  – на підставі посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; 



- учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до 

категорії 2– на підставі посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; 

- учасники бойових дій – на підставі посвідчення «Учасника бойових дій»;  

-  пенсіонерів за віком - на підставі пенсійного посвідчення; 

- члени сімей військовослужбовців, які загинули під час АТО 

- особи з інвалідністю І та ІІ групи, дітей з інвалідністю віком від шести років - на 

підставі посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до 

Законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 

інвалідам» або на підставі медичних документів, які підтверджують статус (висновку 

МСЕК або висновку ЛКК),  документу, який посвідчує особу (за відсутності бланків 

посвідчення), пенсійного посвідчення;; 

- діти віком від шести років з багатодітних сімей - на підставі посвідчення 

«Дитини з багатодітної сім’ї» 

-  особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю 

(не більше одного супроводжуючого) – по факту супроводження;  

 

2.Механізм компенсації за проїзд громадян, яким надано право безоплатного 

проїзду автомобільним транспортом на приміських маршрутах та визначення суми 

відшкодування за проїзд окремим пільговим категоріям громадян. 

2.1. Відшкодування проводиться  1 раз на місяць окремим категоріям громадян, що 

мають право на безплатний проїзд згідно з чинним законодавством та вказаних у пп. 1.6 

даного Порядку  на  підставі квитків, що засвідчують проїзд.  

2.2. Громадянам, які мають право на безкоштовний проїзд відповідно до пп. 1.6 

даного Порядку, відшкодовується 4 поїздки (8 квитків) на місяць.  

2.3. За отриманням відшкодування громадяни, що мають право на безкоштовний 

проїзд згідно з чинним законодавством та вказані у пп.1.6 Порядку, звертаються до міської 

ради та подають такі документи: 

- посвідчення про право на пільги; 

- копію паспорта; 

- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків; 

- квитки ( засвідчують проїзд громадянина  не частіше 4 раз на місяць); 

- реквізити банківського рахунку; 

- заяву; 

   - згоду на обробку та використання персональних даних ; 

   - копія довідки МСЕК (висновку ЛЛК) 

-  копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для виплати 

допомоги внутрішньо переміщеній особі з зони АТО (ООС) або АР Крим) 

 

2.4. Вразі звернення за компенсацією матері (батька, опікуна) додатково подаються 

такі документи: 

– копія свідоцтва про народження (для виплати матеріальної допомоги на дитину); 

 - копія паспорта підопічного (вразі виплати допомоги на недієздатну особу) ; 

 - копія реєстраційного номера облікової картки платника податків дитини, 

підопічного (за наявності); 

 - копія рішення про призначення опікуна (для виплати матеріальної допомоги 

опікуну); 

- копія рішення суду про визнання особи не дієздатною (за наявності). 

 3. Порядок проведення відшкодування компенсації 



3.1. Міська рада на підставі пред’явлених документів, забезпечує відшкодування 

компенсаційних виплат пільговим категоріям громадян, які проживають на території 

об’єднаної територіальної громади.  

3.2. Компенсація надається рішенням виконавчого комітету міської ради. 

            3.3 Компенсація надається громадянам, які зареєстровані та проживають постійно 

на території ОТГ. 

   3.4. Компенсація виплачується громадянам в межах видатків міського бюджету на 

поточний  рік  згідно з помісячним розписом та внесеними змінами до бюджету міської 

ради.  

4. У наданні компенсації може бути відмовлено: 

- якщо заявником навмисно надані недостовірні відомості чи приховано відомості, 

які вплинули або можуть вплинути на рішення про надання матеріальної допомоги; 

- при відмові в наданні необхідних довідок. 

5. Підготовка документів щодо надання компенсації 

5.1 Працівники відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради здійснюють перевірку та комплектацію 

повного пакету документів для  отримання громадянами компенсації відповідно до цього 

Положення.  

5.2. Відділом соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради готується проект рішення і передається керуючому 

справами виконавчого комітету міської ради для затвердження виконавчим комітетом. 

5.3. Після прийняття рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

відділом соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради готуються списки для оплати компенсації і передаються до 

відділу фінансів та бухгалтерського обліку  Виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради. 

5.4. Виплату компенсації відповідно до рішення виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради здійснює відділ фінансів та бухгалтерського обліку  

Виконавчого комітету Маловисківської міської ради шляхом перерахування коштів на 

банківський рахунок заявника. 

5.5. Міським бюджетом передбачаються планові асигнування на поточний 

бюджетний період на підставі обґрунтованих розрахунків, наданих у бюджетному запиті 

відповідним відділом бюджетних коштів, у межах наявного фінансового ресурсу. 

Якщо запланований у поточному році резерв асигнувань вичерпано, начальник 

відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради готує доповідну записку на ім’я міського голови про 

виділення додаткових коштів. 

 

                  

 

 

Секретар ради                                                                                              Леся ПОСТОЛЮК                   

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 3 

до рішення Маловисківської міської ради 

від 28 листопада 2019 року № 1872 
 

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ 

№ 
з/
п 

Назва 

показника 

Одиниця 
виміру 

Вихідні дані 

на початок 

дії програми 

І етап виконання програми 
II етап 

(20_-20_ 

роки) 

III етап 

(20_-20_ 

роки) 
2020   рік 2021 рік 2022   рік  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

І. Показники затрат 
 

1 

Обсяг видатків на 

відшкодування 

компенсації за 

проїзд окремим 

пільговим 

категоріям громадян 

на приміських та 

міжміських 

маршрутах 

загального 

користування 

автомобільним 

транспортом по 

території  

об’єднаної 

територіальної 

громади  

 

Тис. грн. 163,20   163,20  249,60 432,00 - - 

 

II Показники продукту 

 

1 

Кількість громадян 

для відшкодування 

компенсації за 

проїзд окремим 

пільговим 

категоріям громадян 

на приміських та 

міжміських 

маршрутах 

загального 

користування 

автомобільним 

транспортом по 

території  

об’єднаної 

територіальної 

громади  

 

осіб 1200   1200  1560 1800 - - 

 III. Показники ефективності  



1 

Середньомісячний 

розмір компенсації 

на одну людину за 

пільговий проїзд  

окремим пільговим 

категоріям громадян 

на приміських та 

міжміських 

маршрутах 

загального 

користування 

автомобільним 

транспортом по 

території  

об’єднаної 

територіальної 

громади 

 

Тис. грн 

 

0,136 

 

0,136 

 

0,160 

 

0,240 

 

- 

 

- 

 IV Показники якості  

1 

Питома вага 

відшкодованих 

видатків на 

компенсацією за 

проїзд окремим 

пільговим 

категоріям 

громадян на 

приміських та 

міжміських 

маршрутах 

загального 

користування 

автомобільним 

транспортом по 

території  

об’єднаної 

територіальної 

громади до 

нарахованих. 

 

% 

 

100 

  

100 

 

100 

 

100 

- - 
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Додаток 3 

до рішення Маловисківської міської ради 

від 28 листопада 2019 року № 1872 
 

Ресурсне забезпечення Програми   

Обсяг коштів, що 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

2020 – 2022 роки 
Всього               

витрат на 

виконання 

Програми 
2020 рік 2021 рік 

2022 
 рік 

1 2 3 4 7 

Обсяг ресурсів, 

всього, 

у тому числі: 

     163,20 тис. грн.      249,60 тис. грн.     432,00 тис. грн       844,80 тис. грн. 

державний бюджет 
- - - - 

міський  бюджет      163,20 тис. грн.      249,60 тис. грн.     432,00 тис. грн       844,80 тис. грн. 

кошти небюджетних 

джерел 

- - - - 
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