УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Вінницької області

8 сесія 7 скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 147

11 серпня 2016 року

Про внесення змін до Районної комплексної цільової
програми підтримки учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей, а також інших верств
населення Іллінецького району, які потребують
соціального захисту, на 2016-2017 роки
Розглянувши звернення начальника управління праці та соціального
захисту населення районної державної адміністрації Бурдельної Л.П. від
15.07.2016 року №1250/04, від 29.07.2016 року №1678/04, від 05.08.2016 року
№1727/07 щодо внесення змін до Районної комплексної цільової програми
підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також
інших верств населення Іллінецького району, які потребують соціального
захисту, на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням 3 сесії районної ради 7
скликання від 17.12.2015 року №19, враховуючи рекомендації постійної
комісії районної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку району та підприємництва від 15.07.2016 року, з питань охорони
здоров'я, освіти, культури, фізичної культури, спорту, туризму, соціального
захисту населення, зайнятості та роботи з ветеранами від 02.08.2016 року та
керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Районної комплексної цільової програми підтримки
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств
населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на
2016-2017 роки, а саме:
1.1. У підпункті 4.2. пункту 4 «Вдосконалення системи соціального
обслуговування громадян» розділу 5 «Напрями діяльності і заходи
Програми» у колонці 6 суму 240 тис. грн. змінити на 280 тис. грн. ; у колонці
7 суму 120 тис. грн. змінити на 140 тис. грн.; у колонці 8 суму 120 тис. грн.
змінити на 140 тис. грн.
1.2. Розділ 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
строки виконання Програми» доповнити абзацом: «вшанування пам’яті
загиблих учасників антитерористичної операції, бойових дій та подій,
пов’язаних із захистом незалежності України».
1.3. Назву пункту 1 розділу 5 «Напрями діяльності і заходи Програми»
викласти у новій редакції, а саме: «Підвищення рівня соціального захисту
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та вшанування воїнів,
які боролися за цілісність і суверенітет України».
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1.4. Пункту 1. «Підвищення рівня соціального захисту учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей та вшанування воїнів, які
боролися за цілісність і суверенітет України» розділу 5 «Напрями діяльності і
заходи Програми» доповнити підпунктом 1.11, а саме:
Вшанування воїнів, які боролися
1.1 за цілісність і суверенність
1
України,
встановлення
пам’ятних знаків, меморіальних
дошок
загиблим
учасникам
антитерористичної
операції,
бойових
дій
та
подіям,
пов’язаним
із
захистом
незалежності України

20162017
роки

Виплата
щомісячної
матеріальної допомоги в розмірі
1300 гривень кожному хворому з
хронічною
нирковою
недостатністю, які проживають
на
території
району
та
отримують
програмний
гемодіаліз
(Порядок
призначення та виплати у
додатку 8)

20162017
роки

Іллінецька міська
рада

Районний
бюджет
Місцеві
бюджети

200,0
150,0 50,0
тис.грн тис.грн тис.грн
.

1.5. Пункту 7 «Соціально-медичне обслуговування інвалідів, ветеранів війни
та інших громадян похилого віку» розділу 5 «Напрями діяльності і заходи
Програми» доповнити підпунктом 7.8, а саме:
7.8

Управління праці
та соціального
захисту населення
райдержадміністра
ції

Районний
бюджет
Місцеві
бюджети

148,2
54,6 93,6
тис.грн тис.грн тис.грн
.

1.6. Розділ 5 «Напрями діяльності і заходи Програми» доповнити
пунктом 12. «Пільгове перевезення окремих категорій громадян району та
надання інших передбачених законодавством пільг», а саме:
12. Пільгове перевезення окремих категорій громадян району та надання
інших передбачених законодавством пільг
Назва
напряму
№ п/п діяльності(прі
оритетні
завдання)

1

12.1

2

Перелік
заходів
програми

Тер
мін
вико
нанн
я
захо
ду

Орієнтовні обсяги
фінансування
(тис.грн.)

Виконавці

3

4

5

Компенсаційні
виплати за
пільговий
проїзд
автомобільним
транспортом
окремим
категоріям
громадян

2016
2017
роки

Управління
праці та
соціальног
о захисту
населення
райдержад
міністрації,

Джерел
а
фінансу
вання Всьо
го
6

7

Районни 400,
й
0
бюджет

2016

2017

8

9

100.0

300.0

Місцеві
бюджет
и

1.6. У підсумках «Загальний облік ресурсів» змінити суми 2406,04 тис.
грн. на 3194,24 тис. грн.; 1863,04 тис. грн. на 2451,24 тис. грн.; 543,0 тис. грн.

3
на 743,0 тис. грн.; 1232,74 тис. грн. на 1557,34 тис. грн.; 969,74 тис. грн. на
1144,34 тис. грн.; 263,0 тис. грн. на 413,0 тис. грн.; 1173,3 тис. грн. на 1636,9
тис. грн.; 893,3 тис. грн. на 1306,9 тис. грн.; 280,0 тис. грн. на 330,0 тис. грн.
1.7. Додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпечення районної
комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей, а також інших верств населення Іллінецького
району, які потребують соціального захисту, на 2016-2017 роки» викласти в
новій редакції, а саме:
Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання
програми
1
Обсяг ресурсів
всього, в тому числі:

2016 рік

2017 рік

Всього витрат на виконання
програми

2
157,34

3
1636,9

4
3194,24

районний бюджет

1144,34

1306,9

2451,24

інші місцеві
бюджети

413,0

330,0

743,0

обласний бюджет

1.8. Розділ І. «Показники продукту програми» додатку 6 «Показники
продукту Районної комплексної цільової програми підтримки учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств населення
Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на 2016-2017
роки» доповнити пунктами 9 та 10, а саме:
9

10

Виплата щомісячної матеріальної допомоги
в розмірі 1300 гривень кожному хворому з
хронічною нирковою недостатністю, які
проживають на території району та
отримують програмний гемодіаліз, кількість
(кількість може змінюватись впродовж дії
Програми)
сума витрат

осіб

6

тис.гр
н.
осіб
12754

Виплата компенсації за пільговий проїзд
окремих категорій громадян (Кількість може
змінюватись)
Сума витрат
тис.гр
н

6

6

6

54,6

93,6

148,2

12754

12754

12754

400.0

100.0

300.0

1.9. Розділ ІІ «Показники ефективності програми» додатку 6 «Показники
продукту Районної комплексної цільової програми підтримки учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств населення
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Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на
роки» доповнити пунктами 9 та 10, а саме:
9

10

Грн.
Середній розмір витрат на виплату
щомісячної матеріальної допомоги в розмірі
1300 гривень кожному хворому з хронічною
нирковою недостатністю, які проживають на
території району та отримують програмний
гемодіаліз, на одну особу
Середній розмір витрат на 1 пільговика грн
компенсації за пільговий проїзд окремих
категорій громадян

9100,0

31,6

2016-2017

15600,0

7,8

12350,0

23,5

1.10. Доповнити Районну комплексну цільову програму підтримки
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств
населення Іллінецького району такими додатками: 8 «Порядок призначення
та виплати щомісячної допомоги хворим з хронічною нирковою
недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз» та 9 «Порядок
використання коштів районного бюджету та проведення розрахунків для
здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян на приміських маршрутах загального користування» (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
районної ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної
культури, спорту, туризму, соціального захисту населення, зайнятості та
роботи з ветеранами (Колосенко О.Д.), з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва (Мороз П.А.)

Голова районної ради

С. Загороднюк

5
Додаток 1 до рішення 8 сесії
районної ради 7 скликання
від 11.08.2016 року №147

Додаток 8 Програми

Порядок
призначення та виплати щомісячної допомоги хворим з хронічною
нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз (даліПорядок)
І.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Порядок розроблено у відповідності до Районної комплексної
цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх
сімей, а також інших верств населення Іллінецького району, які потребують
соціального захисту, на 2016-2017 роки.
1.2. Порядок визначає умови та основні організаційно-правові засади
надання щомісячної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю,
які проживають на території району та отримують програмний гемодіаліз, за
рахунок коштів районного бюджету.
ІІ. Порядок використання коштів
2.1. За призначенням щомісячної допомоги, хворі з хронічною
нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз, звертаються
до управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
із відповідною заявою. До заяви додаються:
- довідка з лікарні, що підтверджує отримання програмного
гемодіалізу;
-копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
-рахунок банківської установи, через який планується проводити
виплату.
2.2. Управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації проводить призначення допомоги та здійснює виплату
у сумі 1300(одна тисяча триста) гривень на кожну особу щомісячно.
2.3. Начальник управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації один раз на рік подає звіт про використання коштів
постійній комісії районної ради з питань фінансів, бюджету, соціальноекономічного розвитку району та підприємництва для подальшого
затвердження на сесіях районної ради.
Голова районної ради

С.Загороднюк

6
Додаток 2 до рішення 8 сесії
районної ради 7 скликання
від 11.08.2016 року №147

Додаток 9 до Програми

Порядок
використання коштів районного бюджету та проведення
розрахунків для здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд
окремих категорій громадян на приміських маршрутах загального
користування»
1. Порядок визначає механізм здійснення управлінням праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації (Далі-головний
розпорядник коштів)
проведення розрахунків
для здійснення
компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які
мають право на пільги на приміських маршрутах
у автомобільному
приміському маршруті загального користування
за рахунок коштів
районного та місцевих бюджетів.
2. Законодавчою та нормативною основою Порядку є Бюджетний кодекс
України, Закони України про Державний бюджет України на відповідний рік,
«Про автомобільний транспорт», «Про місцеве самоврядування в Україні»,
постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 «Про
затвердження Порядку фінансування місцевих бюджетів на здійснення
заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за
рахунок субвенцій з державного бюджету» зі змінами та доповненнями, від
29 січня 2003 року №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр
осіб, які мають право на пільги» зі змінами та доповненнями, від 3 грудня
2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»
зі змінами, наказ Міністерства статистики України від 27 травня 1996 року
№150 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку пасажирів, що
перевозяться громадським транспортом на маршрутах», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 30 травня 1996 року за №258/1283, із змінами і
доповненнями, інші законодавчі і нормативні акти, що регулюють відносини
у відповідній сфері.
3. Компенсаційні виплати здійснює головний розпорядник бюджетних
коштів підприємствам транспорту та підприємцям (далі-перевізники), які
надають послуги з перевезення пасажирів на автомобільному приміському
маршруті загального користування
в установленому законодавством
порядку, згідно укладених договорів про відшкодування витрат за пільговий
проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування на
приміських маршрутах між перевізником та замовником транспортних
послуг (головним розпорядником коштів).
4. Укладений договір повинен містити у собі вид сполучень, назву
маршруту, номера оборотних рейсів, довжину маршруту, тариф, що діє на
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маршруті, на якому здійснюються пільгові перевезення, і порядок їх
компенсації.
5. Облік пасажирів, які мають право на пільги на автомобільному
приміському маршруті загального користування здійснюється у момент
пред’явлення ними документа, який підтверджує право на пільговий проїзд.
6. Перевізники щомісяця до 30 числа надають управлінню праці та
соціального захисту райдержадміністрації на паперових та електронних
носіях розрахунки щодо вартості послуг, наданих пільговикам у звітному
місяці, згідно з формою №2-пільга, затвердженою наказом Міністерства
праці та соціальної політики України від 21 квітня 2003 року № 100 „Про
затвердження форм №1 -пільга, № 2-пільга, № 5-пільга, № 7-пільга".
У разі неможливості надавати розрахунки за формою №2-пільга на
автобусних маршрутах приміського сполучення загального користування,
перевізники надають головному розпоряднику бюджетних коштів звіт про
виконання графіку руху автобусу та звіт по маршруту про фактичне
перевезення пільгових категорій громадян, які передбачені договором на
відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у
транспорті загального користування.
7. Звіти за формою №2- пільга або отримані від перевізника звіти про
фактичне перевезення, головний розпорядник бюджетних коштів звіряє з
інформацію, що міститься в Єдиному державному автоматизованому реєстрі
осіб, які мають право на пільги.
У разі виявлення розбіжностей щодо загальної кількості пільгових
пасажирів або розміру пільг, що надаються, головний розпорядник
бюджетних коштів складає акт та провадить відшкодування відповідно до
уточненої інформації.
8. Загальна сума відшкодування компенсаційних виплат, пов'язаних з
перевезенням громадян, які мають право на пільги, у автомобільному
приміському
маршруті
загального
користування
визначається
кошторисними призначеннями на відповідний рік за рахунок коштів
районного та місцевих бюджетів.
9. За рахунок районного та місцевих бюджетів, не відшкодовуються
втрати доходів від перевезень окремих категорій громадян, що мають
відповідні пільги, та інші видатки, що фінансуються за рахунок інших
джерел відповідно до законодавства.
10. Щомісяця головний розпорядник бюджетних коштів складає акти
звіряння з перевізниками та здійснює замовлення фінансування для
компенсаційних виплат в межах помісячного обсягу кошторисних
призначень та подає фінансовому управлінню.
11. Перевізники несуть повну відповідальність за достовірність наданих
звітів.
12. У разі, якщо перевізником несвоєчасно подано звіти за надані
послуги, або вони відсутні, відшкодування компенсації з пільгового
перевезення пасажирів у районі головним розпорядником бюджетних коштів
не проводиться.
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13.
Головні
розпорядники коштів приймають до відшкодування
суми нарахованих пільг за фактично надані послуги у звітному місяці, але не
більш як на 1/12 від річного обсягу коштів, передбачених у бюджеті району
на відповідні цілі, зменшеному на суму заборгованості попередніх періодів.
14. Відшкодування перевізникам за пільгові перевезення окремих
категорій громадян здійснюються за умов надходження коштів з районного
та місцевих бюджетів на відповідний рахунок, відкритий в управлінні
Державної казначейської служби України у Іллінецькому районі, в межах
помісячного розпису асигнувань.
15. У разі, якщо послуги з пільгового перевезення пасажирів у районі
(місті) надаються декількома перевізниками, прийняття розрахунків від
перевізників та їх фінансування головним розпорядником бюджетних коштів
проводиться пропорційно до сум компенсаційних виплат за пільговий проїзд
окремих категорій громадян, згідно з розрахунками, поданими кожним
перевізником.
16. Плановий розподіл коштів, виділених на компенсаційні виплати
перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян, проводиться
комісією, затвердженою головним розпорядником коштів, в складі якої
представники управлінь та відділів райдержадміністрації, громадських
організацій.
17.
Управління
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрацій у другому півріччі подає планові розрахунки сум
необхідних компенсаційних виплат за пільгові перевезення пасажирів на
наступний рік
18. Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих
категорій громадян припиняється у разі закінчення терміну дії договору про
перевезення пасажирів, а також закінчення терміну дії або позбавлення
перевізника ліцензії на здійснення пасажирських перевезень.
19. Порядок діє до його відміни або до затвердження центральними
органами виконавчої влади відповідного нормативно-правового акта, що
буде регламентувати відносини у цій сфері.

Голова районної ради

С.Загороднюк

