
                                                                                                                 
 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія VIIІ скликання 
 

РІШЕННЯ 

« 20 » жовтня 2021 року            №     -7-VIII 

с. Петропавлівська Борщагівка  

 

Про затвердження  

«Програми соціального захисту  

окремих категорій громадян  

Борщагівської територіальної громади  

(компенсація витрат) на 2021-2023 роки» 

 

 

 Відповідно до наданих пропозицій, керуючись статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити «Програму соціального захисту окремих категорій 

громадян Борщагівської територіальної громади (компенсація витрат) на 

2021-2023 роки». 

2. Управлінню фінансів Борщагівської сільської ради  передбачити 

фінансування на виконання заходів Програми за рахунок коштів сільського 

бюджету Борщагівської територіальної громади на відповідний рік в межах 

наявних фінансових можливостей бюджету. 

     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на профільну комісію 

сільської ради. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                       Олесь КУДРИК 
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Підготовлено:               ______________    Н. Краснощокова 

 

Погоджено:                   ______________    І. Станіславська  

 



                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

соціального захисту окремих категорій громадян 

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

області (компенсація витрат) на 2021-2023 роки 
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І. ПACПOPT ПРОГРАМИ 

1 Ініціатор 

розроблення 

Програми 

         

Борщагівська сільська рада Бучанського району 

Київської області            

2. Підстава Бюджетний Кодекс України,  

Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закон України «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні» 

 

3. Розробник 

Програми 

Відділ соціального захисту населення 

Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області 

  

4. Мета i шляхи   Підтримка окремих категорій громадян, які 

мають право на пільги відповідно до 

законодавства 

 

5. Фінансове-

економічне  

обґрунтування 

Фінансування Програми здійснюватиметься за 

рахунок коштів сільського бюджету та інших 

джерел, не заборонених законодавством 

 

6. Термін реалізації 

Програми 

 

2021-2023  роки 
 

7. Перелік бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми 

 

Сільський бюджет та інші джерела, не 

заборонені законодавством 

 

8. Відповідальний 

виконавець 

Програми  

 

Борщагівська сільська рада Бучанського району 

Київської області, КЗ «Центр надання 

соціальних послуг  Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області»  

9. Загальний обсяг 

фінансових 

ресурсів, необхідних 

для реалізації 

Програми 

В межах коштів, передбачених в сільському 

бюджеті на відповідний рік 

 



ІI. Обґрунтування необхідності прийняття Програми 

             

           Програма соціального захисту окремих категорій громадян Борщагівської 

сільської ради Бучанського району Київської області (компенсація витрат) на 

2021-2023 роки (далі Програма) розроблена відповідно до Бюджетного Кодексу 

України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

           Прийняття даної Програми надасть можливість компенсувати втрати 

окремим категоріям громадян відповідно до Закону України «Про основні засади 

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

 

           

                                         ІII. Мета i завдання Програми 

            Метою Програми є соціальний захист окремих категорій громадян. 
 

IV. Фінансування Програми 

            Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів сільського 

бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, в межах затверджених 

асигнувань на відповідний рік, виходячи з реальних фінансових можливостей. 

 

V. Механізм реалізації Програми 

           Компенсація особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

надається громадянам, які зареєстровані й проживають в населених пунктах 

Борщагівської територіальної громади та які придбали проїзний документ (квиток) 

з 01.01.2021 року на підставі посвідчення, що підтверджує статус особи та 

документа, підтверджуючого реєстрацію місця проживання. 

           Компенсація витрат на автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів 

високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо (за 

наявності особистого автотранспорту) надається особам, які мають особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною та які зареєстровані й проживають в 

населених пунктах Борщагівської територіальної громади Бучанського району 

Київської області.                                                                                                                                  

            Особами, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 

вважаються Герої Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена 

Трудової Слави. 

 

VI. Очікувані результати 

            Виконання Програми дасть можливість пільговим категоріям громадян, які 

зареєстровані та проживають в населених пунктах Борщагівської територіальної 

громади Бучанського району Київської області, отримати соціальні гарантії 

відповідно до чинного законодавства України. 
 

VII. Координація Програми 

           Координація за ходом виконання Програми покладається на відділ 

соціального захисту населення   Борщагівської сільської ради Бучанського  району 

Київської області. 

 

 

 



 

 

VIII. Порядок компенсації вартості проїзду один раз на рік до будь-якого                      

пункту України i назад автомобільним або повітряним, або залізничним, 

або водним транспортом громадянам, які постраждали внаслідок                    

Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій 

              

            8.1. Цей Порядок розроблено з метою підтримки окремих категорій 

громадян, які мають право на пільговий проїзд шляхом отримання компенсації за 

проїзд. 

           Компенсація за рахунок коштів сільського бюджету надається особам, 
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які зареєстровані й 
проживають в населених пунктах Борщагівської територіальної громади  
Бучанського району Київської області та які придбали проїзний документ 
(квиток) з 01 січня 2021 року на підставі посвідчення, що підтверджує статус 
особи та документа, підтверджуючого реєстрацію місця проживання. 
            8.2. Порядок розроблено на підставі Бюджетного Кодексу України, Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

           8.3. Порядок регламентує отримання компенсації вартості проїзду (далі — 

компенсація) один раз на рік до будь-якого пункту України i назад (без врахування 

пересадок) автомобільним a6o повітряним, a6o залізничним, a6o водним 

транспортом громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  

1 та 2 категорій в межах витрат, передбачених на ці цілі Програмою. 

           8.4. Виплату компенсації здійснює КЗ «Центр надання соціальних послуг  

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області». 

            8.5. Компенсація надається громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (далі — постраждала особа) 1 та 2 категорій. 

           8.6. Постраждалим особам, які належать до 1 категорії, надається 

компенсація за проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України i назад 

автомобільним a6o повітряним, a6o залізничним, a6o водним транспортом у 

розмірі 100 відсотків від суми квитка. 

           8.7. Постраждалим особам, які належать до 2 категорії, надається 

компенсація за проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України i назад 

автомобільним a6o повітряним, a6o залізничним, a6o водним транспортом у 

розмірі 50 відсотків від суми квитка. 

              8.8. Виплата компенсації проводиться за рахунок коштів сільського 

бюджету постраждалим особам, які зареєстровані й проживають в населених 

пунктах Борщагівської територіальної громади Бучанського району Київської 

області та які придбали проїзний документ (квиток) на підставі посвідчення, що 

підтверджує статус особи та документа, підтверджуючого реєстрацію місця 

проживання. 

            8.9. Компенсація залізничним транспортом здійснюється на підставі квитка. 

При цьому сума відшкодування вартості проїзду залізничним транспортом не 

повинна перевищувати вартості проїзду у плацкартному a6o купейному вагоні 

швидкого поїзду, а також у вагонах другого класу швидкісного поїзду (без 

урахування вартості постільної білизни), повітряним транспортом — за вартістю 

квитка економічного класу. 

           8.10. Для отримання компенсації постраждалі особи подають до  



Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області заповнену 

заяву за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики 

України від 21 квітня 2015 року № 441. 

            До заяви додають: 

- проїзний документ (квиток); 

 - копію посвідчення, що підтверджує статус особи, з пред’явленням 

оригіналу; 

            -  копію документа, що підтверджує реєстрацію місця проживання (паспорт 

a6o довідка про реєстрацію місця проживання), з пред’явленням оригіналу. 

               8.11. Форма  квитка на проїзд повинна відповідати вимогам чинного 

законодавства. 

           Вартість проїзду та інформація про перевізника повинна бути внесена у 

квиток друкованим способом. 

            Якщо пасажир подає квиток, форма якого не відповідає вимогам чинного 

законодавства, то одночасно з таким квитком пасажир має подати розрахункову 

квитанцію. 

            8.12. Постраждалі особи можуть використати право на компенсацію в 

межах календарного року до 20 грудня. 

            8.13. Компенсація вартості проїзду здійснюється виключно на підставі 

оригіналів проїзних документів. 

            8.14. Збір інформації та обробка персональних даних здійснюються 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

 

 

 

IX. Порядок компенсації витрат на автомобільне паливо                                                  

особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною 

            9.1. Компенсація витрат на автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів 

високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо (за 

наявності особистого автотранспорту) (далі компенсація на автомобільне паливо) 

за рахунок коштів сільського бюджету надається особам, які мають особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною та які зареєстровані й проживають в 

населених пунктах Борщагівської територіальної громади Бучанського району 

Київської області відповідно до п. 18 ст. 9 Закону України «Про основні засади 

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

            Особами, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 

вважаються Герої Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена 

Трудової Слави. 

            9.2. Виплату компенсації на автомобільне паливо здійснює КЗ «Центр 

надання соціальних послуг  Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області»  в межах затверджених асигнувань. 

            9.3. Підставою для виплати компенсації на автомобільне паливо є заява, 

технічний паспорт про реєстрацію автомобіля на ім’я заявника та документ, що 

підтверджує статус особи, на підставі якого надається відповідна пільга та 

компенсація. 

            9.4. Датою призначення компенсації на автомобільне паливо є дата подання 

заяви. 

           9.5. У разі передачі автомобіля іншій особі виплата компенсації на 



автомобільне паливо припиняється з наступного місяця. 

            9.6. У разі позбавлення права керувати автомобілем виплата компенсації на 

автомобільне паливо припиняється на певний час. 
           9.7. Збір інформації та обробка персональних даних здійснюються  
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


