
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 від 24 грудня 2020 року                                                                        № 58-05-VIIІ 

   
 

Про затвердження Програми надання 

окремих видів пільг на 2021-2023 роки 

 

Розглянувши подання постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства та 

дитинства, освіти, соціального захисту, науки, спорту, культури, мови, молоді, прав 

національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики від 22 грудня 

2020 р. № 385/02-17, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, законів України 

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

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус 

ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної 

поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про жертви нацистських 

переслідувань», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», 

«Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні», пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993р. №354 «Про безплатний 

проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», з метою забезпечення 

гарантованих державою прав на пільги окремих категорій громадян Білоцерківської міської 

територіальної громади, міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму надання окремих видів пільг на 2021-2023 роки (далі - 

Програма) згідно з додатком. 

2. Фінансування реалізації Програми здійснювати за рахунок коштів місцевого 

бюджету в межах призначень, затверджених рішенням міської ради на відповідний 

бюджетний рік. 

3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони 

здоров’я, материнства та дитинства, освіти, соціального захисту, науки, спорту, культури, 

мови, молоді, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної 

політики та постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради 

від 24.12.2020 р.  

№ 58-05-VIIІ 

 

 

ПРОГРАМА  

надання окремих видів пільг на 2021-2023 роки 

 

 

1. Паспорт Програми 

 

1.Ініціатор розроблення 

Програми 

Управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради 

2. Підстави для розроблення 

Програми 

Стаття 91 Бюджетного кодексу України, закони України «Про 

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

статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус 

ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх 

справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та 

їх соціальний захист», «Про жертви нацистських 

переслідувань», «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону 

дитинства», «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні», пункт 22 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова 

Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993р. №354 «Про 

безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального 

користування» 

3.Розробник Програми 

 

Управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради 

4.Відповідальний виконавець 

програми 

Управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради 

5.Учасники програми Управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради, структурні підрозділи Білоцерківської міської 

ради, інші установи, організації та суб’єкти господарювання  

(за згодою) у відповідності до завдань Програми 

6.Термін реалізації Програми 2021-2023 роки 

7. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми 

Обсяг коштів місцевого бюджету, передбачених на 

реалізацію Програми, визначається Білоцерківською 

міською радою в рішенні про бюджет на відповідний 

бюджетний рік. 

 

2. Загальні положення 

 

Програма надання окремих видів пільг на 2021-2023 роки (далі – Програма) 

спрямована на розв’язання проблеми відшкодування перевізникам витрат за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян, оплату послуг зв’язку, зубопротезування тощо.  

 

3. Визначення мети Програми 

Забезпечення умов 
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Метою Програми є забезпечення надання громадянам, які мають право на пільги, 

реальної можливості скористатися наданими законом пільгами на території Білоцерківської 

міської територіальної громади, а також, забезпечення надання додаткових соціальних 

гарантій жителям Білоцерківської міської територіальної громади. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем,  

джерел фінансування, строки виконання Програми 

 

Безкоштовне перевезення окремих категорій громадян, що мають право на безплатний 

проїзд, згідно з нормами чинного законодавства, здійснюється пасажирським транспортом 

загального користування, а відшкодування витрат за пільгове перевезення здійснюється на 

підставі договорів, укладених між перевізниками та управлінням соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради. Реалізація заходів Програми дозволить зробити 

перші кроки щодо забезпечення обліку пільговиків, які скористалися безкоштовним 

проїздом, та встановлення достовірності наданих перевізниками розрахунків.  

Відповідно до п.19 статті 20 та п.4 статті 21 Закону України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» громадяни, 

віднесені до 1 та 2 категорії, мають право на 100 або 50 відсоткову знижку вартості проїзду 

один раз на рік до будь-якого населеного пункту України і назад автомобільним, повітряним, 

залізничним, або водним транспортом. Тобто, постраждалій особі, віднесеній до 1 або 2 

категорії, забезпечується 100- чи 50-відсоткова компенсація вартості проїзду тільки до 

одного населеного пункту України (без урахування пересадок) і назад на підставі проїзних 

квитків.  

Незважаючи на те, що українська система «соціальних пільг для всіх» виявилася 

недієвою в умовах економічної кризи, гарантовані державою пільги мають забезпечуватися і 

ґрунтуватися виключно на економічних можливостях. 

Незаперечним є той факт, що показником розвиненого суспільства є рівень уваги і 

соціального захисту найуразливіших верств населення. 

Реалізація Програми надасть змогу: 

 сприяти вирішенню матеріально-побутових, медичних та соціальних проблем; 

 забезпечити надання пільг та соціальних гарантій; 

 проводити розрахунки за надані пільги та соціальні гарантії із суб’єктами їх 

надання. 

Фінансування пільг та соціальних гарантій має здійснюватись за рахунок коштів 

бюджету Білоцерківської міської територіальної громади. 

Видатки на виконання заходів Програми щороку визначатимуться при формуванні 

показників бюджету Білоцерківської міської територіальної громади. 

Дія Програми розрахована на 2021-2023 роки. 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми 

 

5.1. Завдання Програми: 

 ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право 

на пільги; 

 надання пільг на проїзд; 

 надання пільг на оплату послуг зв’язку; 

 відшкодування вартості безплатного проїзду; 

 компенсація за зубопротезування; 

 інші завдання соціального захисту та соціального забезпечення.  

Реалізація заходів Програми забезпечить можливість отримання жителями 

Білоцерківської міської територіальної громади гарантованих державою пільг, пом’якшити 
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соціальну напругу, створити передумови запровадження додаткових соціальних гарантій для 

членів територіальної громади. 

Таким чином, завдяки реалізації Програми у 2021-2023 роках буде досягнута основна 

мета – соціальний захист окремих пільгових категорій громадян, що проживають в місті Біла 

Церква та дотримання принципу соціальної справедливості з урахуванням змін, що 

відбуваються у суспільстві і нових соціально-економічних реалій. 

 

5.2. Заходи Програми: 

№ 

з/п 

Назва напрямку 

діяльності (пріоритетні 

завдання) 

Назва заходу Виконавці 

1. Організаційно-правова 

діяльність 

1) Вживати заходи щодо ведення 

Єдиного автоматизованого реєстру осіб, 

які мають право на пільги. 

2) Здійснювати відшкодування витрат за 

надані пільги та соціальні гарантії. 

3) Вживати заходи щодо ведення обліку 

осіб, яким може бути надано право на 

пільги згідно місцевих програм 

соціального захисту. 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Білоцерківської 

міської ради 

2. Проїзд у 

пасажирському 

транспорті загального 

користування громадян, 

які відповідно до 

чинного законодавства 

мають право на 

пільговий проїзд 

 

Забезпечити надання таких видів пільг: 

1) пільговий проїзд в міському: 

 електричному транспорті; 

 автомобільному транспорті; 

2) пільговий проїзд в залізничному 

транспорті (ст.Біла Церква та 

ст.Роток); 

3) відшкодування вартості проїзду 

громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи категорії 1 та 2.  

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Білоцерківської 

міської ради 

3. Оплата послуг зв’язку 

громадян, які 

відповідно до чинного 

законодавства мають 

право на таку пільгу 

Забезпечити надання пільг на послуги 

зв’язку громадян, які відповідно до 

чинного законодавства мають право на 

таку пільгу. 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Білоцерківської 

міської ради 

4. Запровадження 

механізму компенсації 

за зубопротезування 

Вживати заходи щодо компенсації за 

зубопротезування окремим категоріям 

громадян, які відповідно до чинного 

законодавства мають право на таку 

пільгу. 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Білоцерківської 

міської ради 

5. Безплатне забезпечення 

санаторно-курортним 

лікуванням ветеранів 

війни, осіб, на яких 

поширюється дія 

Законів України «Про 

статус ветеранів війни, 

гарантії  їх соціального 

захисту», «Про жертви 

Вживати заходів щодо забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням осіб, 

що мають право на таку пільгу  

 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Білоцерківської 

міської ради 
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нацистських 

переслідувань» та «Про 

основні засади 

соціального захисту 

ветеранів праці та 

інших громадян 

похилого віку в 

Україні» за рахунок 

коштів місцевого 

бюджету 

 

6. Організаційне забезпечення  

 

6.1. Конкретні види пільг, соціальних послуг, їх обсяг, період надання, категорії 

отримувачів можуть визначатися окремими рішеннями Білоцерківської міської ради з 

урахуванням можливостей бюджету Білоцерківської міської територіальної громади. 

6.2. Виконання заходів цієї Програми здійснюється згідно порядків, затверджених 

виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради. 

6.3. Бухгалтерсько-фінансові операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів  

здійснюються управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради у 

порядку, встановленому чинним законодавством України. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

7.1. Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради. 

7.2. За результатами реалізації Програми у разі необхідності управлінням соціального 

захисту населення Білоцерківської міської ради готуються зміни та доповнення до Програми, 

які у встановленому порядку виносяться на розгляд міської ради. 

 

 

 

Секретар міської ради       Дмитро КИРИШУН 
 


