
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

П’ята сесія  VIIІ скликання 

 16 квітня 2021 р.   смт Ємільчине № 297 

 

Про затвердження Порядків 

виплати коштів для оплати 

компенсацій і пільг, які отримали 

пільгові категорії та соціальних 

гарантій інвалідам відповідно до 

законодавства 

 

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

Бюджетним кодексом України та з метою ефективного використання бюджетних коштів, 

селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити:  

1.1 Порядок виплати компенсації проїзду один раз на рік до будь- якого пункту України і назад 

автомобільним, або повітряним, або залізничним, або водним транспортом особам, віднесеним 

до категорій 1 та 2 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (додаток 

1). 

1.2.Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками деяких  категорій громадян      

(додаток 2).   

1.3.Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку (додаток 3).  

1.4.Порядок  компенсаційних  виплат на пільговий проїзд окремим  категоріям громадян       

автомобільним транспортом загального користування (додаток 4).        

 1.5.Порядок компенсаційних виплат за пільговий проїзд   окремих   категорій громадян на 

залізничному транспорті (додаток 5). 

1.6. Порядок надання пільг  інвалідам по  зору 1 та групи в розмірі 50% (додаток 6).   

1.7. Порядок надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги   

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,  хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої  допомоги (додаток7).   

2.Організацію виконання рішення покласти на відділ соціального захисту Ємільчинської 

селищної ради, контроль за його виконання – на постійну комісію селищної ради з 

гуманітарних питань, регламенту, законності, депутатської  діяльності та  етики. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



                     
РЕЗУЛЬТАТИ   ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради   8 скликання 

 

«Про затвердження Порядків виплати коштів для оплати компенсацій і пільг, які отримали 

пільгові категорії та соціальних гарантій інвалідам відповідно до законодавства» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 

 

 



  
Додаток 1 

до рішення Ємільчинської 

селищної ради 

від 16 квітня 2021 року №297 

 

 

 
ПОРЯДОК 

виплати компенсації проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад 

автомобільним, повітряним, залізничним, або водним транспортом особам, віднесеним 

до категорій 1 та 2 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

  Порядок визначає механізм виплати компенсації за проїзд один раз на рік до будь-якого 

пункту України і назад автомобільним, або повітряним, або залізничним, або водним 

транспортом громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до 

пункту 19 статті 20 та пункту 4 статті 21 Закону України ,,Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 року № 796-

ХІІ (зі змінами), Бюджетного кодексу України, інших нормативно-правових актів. 

 Право на одержання компенсації за проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і 

назад автомобільним, або повітряним, або залізничним, або водним транспортом мають: 

громадяни постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до 1категорії, яким 

надається безкоштовний проїзд; 

громадяни постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до 2 категорії, яким 

надається 50% знижка вартості проїзду; 

Видатки на виплату компенсації, відповідно до статті 63 Закону України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та статті 

91 Бюджетного кодексу України здійснюється за рахунок бюджету Ємільчинської  селищної 

територіальної громади (далі - бюджет ТГ), а також інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

  Відшкодування громадянам один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до 

будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) 

здійснюється в межах затверджених бюджетних призначень передбачених у Відділі 

соціального захисту Ємільчинської селищної ради по КТКВК 0813031 «Надання інших пільг 

окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» на відповідний період з 

урахуванням фінансових можливостей бюджету Ємільчинської селищної ТГ. 

При цьому сума відшкодування вартості проїзду залізничним транспортом не повинна 

перевищувати вартості проїзду у плацкартному або купейному вагоні швидкого поїзду, а 

також у вагонах другого класу швидкісного поїзду. 

 

  Виплата компенсації вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад 

(без врахування пересадок) автомобільним, або повітряним, або залізничним, або водним 

транспортом особам, віднесеним до категорій 1 та 2 громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи здійснюється відділом соціального захисту Ємільчинської 

селищної ради, до якого надійшла заява, протягом року на підставі наданих документів: 

- заява; 

- копії паспорту (всі сторінки); 

-копія посвідчення особи постраждалої від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1 або 2 

категорії; 

- оригінал проїзних квитків, (придбаних за повну вартість); 

- копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних 

осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через 



свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та 

має відмітку в паспорті громадянина України, 

 - картка реквізитів особового банківського рахунку для відшкодування коштів, 

 -згоду на обробку та використання персональних даних. 

. На підставі вищезазначених документів відділ перевіряє наявність ліцензії у перевізника, 

достовірність вказаного рейсу, кілометраж, та правильність оформлення проїзного документу 

відповідно до наказу Міністерства Транспорту та зв’язку України від 25.05.2006року №503 

«Про затвердження Типових форм квитків на проїзд пасажирів і перевезення багажу на 

маршрутах загального користування» та  нараховує суму компенсації за пільговий проїзд 

громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесених до 1 та 2 

категорії та перераховує кошти на рахунок пільговика відкритий в установі банку, або через 

поштове відділення зв’язку. 

В разі невідповідності зазначених даних документи залишаються без розгляду та письмово 

повідомляється заявник. 

 

 

Начальник відділу Лариса АФАНАСЬЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 



             
Додаток 2 

до рішення Ємільчинської 

селищної ради 

від 16 квітня 2021 року №297 

 
Порядок 

забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян 

 

      Порядок використання коштів селищного бюджету для забезпечення санаторно –

курортними путівками деяких категорій громадян регламентує оздоровлення ветеранів війни 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. №187 „Про 

затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій 

громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, 

районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад”. 

відповідно до Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, 

“Про жертви нацистських переслідувань” та “Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні”. 

        Відділ соціального захисту Ємільчинської селищної ради забезпечує  безоплатними 

путівками до санаторно-курортних закладів згідно з медичними рекомендаціями в порядку 

черговості:  

 -ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України    

 “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та  “Про жертви нацистських 

переслідувань”. 

         Особи зазначених категорій мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу, 

розміщеного на території України відповідного профілю лікування, безоплатними путівками 

до якого вони забезпечуються. 

         Особи, зазначені цьому Порядку, повинні перебувати на обліку для забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням в відділі соціального захисту населення. 

          Після закінчення строку дії зазначеної медичної довідки, але не рідше ніж один раз на 

три роки, подається нова медична довідка. У разі неподання такої довідки особа, яка понад три 

роки перебуває на обліку для забезпечення санаторно-курортною путівкою, знімається з 

обліку. 

Придбання санаторно-курортних путівок на оздоровлення ветеранів війни здійснюється за 

рахунок коштів селищного бюджету на підставі укладених договорів відділом соціального 

захисту Ємільчинської селищної ради з організаціями - надавачами санаторно-курортних 

послуг, накладної, рахунку, акту надання послуг. 

З метою забезпечення путівками осіб, зазначених в цьому Порядку, санаторно-курортні 

заклади подають до відділу: 

підтвердження про наявність у них ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та присвоєння вищої або першої акредитаційної категорії; 

гарантійний лист про згоду на лікування за відповідним профілем особи (із зазначенням дати 

заїзду щодо кожної особи), і про готовність до укладення договору; 

інформацію про умови проживання та харчування; 

перелік процедур, що можуть надаватись особі за період санаторно-курортного лікування 

відповідно до медичних рекомендацій; 

інформацію про вартість путівки. 

Відділ ознайомлює з поданою інформацією осіб які у десятиденний строк повідомляють відділ 

про свою згоду на отримання путівки або відмову від неї. 

У разі отримання від санаторно-курортного закладу, обраного особою відмови у його 

прийнятті на санаторно-курортне лікування відділ інформує про це особу та пропонує обрати 

інший заклад. 



 Путівки видаються відповідно до медичних рекомендацій в   порядку черговості та у міру їх 

надходження. Для одержання путівки до відділу соціального захисту Ємільчинської селищної 

ради подається: 

- заява, 

- медична довідка лікувальної установи за формою №070/о,  

          - копія посвідчення, яке підтверджує статус особи. 

          Відділ, санаторно-курортний заклад та особа, укладають у трьох примірниках договір. 

         Усі примірники договору, підписані начальником відділу і скріплені печаткою (за 

наявності) зазначеного органу, передаються особі. 

          Після прибуття зазначеної особи до відповідного санаторно-курортного закладу 

керівник такого закладу підписує і скріплює печаткою (за наявності) всі примірники договору, 

після чого заклад надсилає один примірник договору поштовим відправленням до відділу, 

другий - передає особі з інвалідністю, а третій - залишає на зберіганні у закладі. 

     Після закінчення санаторно-курортного лікування відповідно до умов договору відділ, 

вище вказані особи, подають зворотний талон від путівки або інший документ, що 

підтверджує проходження лікування в санаторно-курортному закладі, завірений підписом 

керівника та скріплений печаткою (за наявності) такого санаторно-курортного закладу, а 

санаторно-курортний заклад - акт наданих послуг і документ щодо проведення розрахунків за 

результатами надання зазначених послуг за відповідний період згідно з умовами договору. 

     Фінансування видатків  для забезпечення санаторно-курортними путівками деяких 

категорій громадян здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету в межах бюджетних 

призначень, передбачених на відповідний рік  по КПКВК 0813031 «Надання інших пільг 

окремим категоріям громадян відповідно до законодавства». 

 

       

Начальник відділу Лариса АФАНАСЬЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 3 

до рішення Ємільчинської 

селищної ради 

від 16 квітня 2021 року №297 

 

 
Порядок 

 надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг 

окремим категоріям громадян 

 

                       

 Пільги з оплати послуг зв’язку надаються окремим категоріям громадян, які мають право 

відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

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

катастрофи», «Про охорону дитинства», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

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

статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 

Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» Закону України «Про 

соціальний захист багатодітних сімей» за рахунок коштів селищного бюджету. 

 

         Перелік категорій пільговиків: 

 

Нормативний документ Категорія пільговика % пільги 

 

Закон України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

Інваліди Великої Вітчизняної війни та війни з 

Японією 

100 

Інші інваліди війни 50 

Учасники бойових дій 50 

Учасники війни 50 

Члени сімей загиблих 

(померлих) ветеранів війни,УБД 

50 

Закон України «Про жертви 

нацистських переслідувань» 

Жертви нацистських переслідувані, які 

визначенні ст. 6.1-6.4 ЗУ «Про жертви 

нацистських переслідувань» 

50 

Закон України «Про статус 

ветеранів військової служби 

і ветеранів органів 

внутрішніх справ та їх 

соціальний захист» 

Жертви нацистських переслідувані, які 

визначенні ст. 6.1-6.4 ЗУ «Про жертви 

нацистських переслідувань» 

50 

Ветерани військової служби 50 

Вдови (вдівці) ветеранів військової служби 50 

 Ветерани органів внутрішніх справ 50 

Вдови (вдівці) ветеранів органів внутрішніх 

справ 

50 



Ветерани державної пожежної охорони  50 

Вдови (вдівці) ветеранів державної пожежної 

охорони  

50 

 Ветерани Державної служби спеціального 

зв’язку  

50 

 Вдови (вдівці) ветеранів Державної служби 

спеціального зв’язку  

50 

 Ветерани служби цивільного захисту 50 

  Вдови (вдівці) ветеранів служби цивільного 

захисту  

50 

 Ветерани Державної кримінально виконавчої 

служби  

50 

 Вдови (вдівці) ветеранів Державної 

кримінально виконавчої служби 

50 

  Ветерани податкової міліції, 50 

 Вдови (вдівці) ветеранів податкової міліції 50 

  

Закон України «Про 

соціальний і правовий 

захист військовослужбовців 

та членів їх сімей» 

Звільнені з військової служби особи, які стали 

інвалідами під час проходження військової 

служби 

50 

 Батьки та члени сім’ї військовослужбовців, які 

загинули (померли) або пропали безвісти під 

час проходження військової служби 

50 

Дружини (чоловіки) військовослужбовців, які 

пропали безвісти 

50 

Закон України «Про статус і 

соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи» 

Особа (ЧАЕС) І категорії 50 

Особа (ЧАЕС) ІІ категорії - ліквідатор 50 

Особа (ЧАЕС) ІІ категорії - потерпілий 50 

Дружина (чол.) (ЧАЕС) померлого 1 категорії 50 

Закон України «Про охорону 

дитинства» 

Багатодітні сім’ї 50 

 

 Пільги надаються з оплати послуг зв’язку: 

-з доступу до телекомунікаційних мереж загального користування (встановлення телефонного 

апарата), 

-абонентна плата за користування телефонним апаратом(місцевий телефонний зв’язок),  

-місцеві розмови(обсяг та критерії надання телекомунікаційних послуг встановлюються 

відповідно до чинного законодавства України). 

Пільги надаються підприємством – надавач послуг зв’язку (далі – підприємство) за рахунок 

власних коштів з наступним відшкодуванням їх з селищного бюджету. 

 Пільги з оплати послуг зв’язку нараховуються підприємствами  щомісяця  громадянам, які 

мають право на пільги з оплати послуг зв’язку згідно  із Законами України і включені до 

Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. 

 Для отримання відшкодування підприємства щомісячно до 10 числа місяця, наступного за 

звітним місяцем складають та подають до відділу соціального захисту Ємільчинської 

селищної ради розрахунки витрат, пов’язаних із наданням пільг з оплати послуг зв’язку, за 

формою «2-пільга» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 



«Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», та акти 

звірки, за формою «3-пільга». 

За грудень звітного року підприємства надають розрахунки витрат та акти звірки  до 15 січня 

року, наступного за звітним. 

Відшкодування витрат за грудень здійснюється за рахунок відповідних бюджетних 

призначень наступного року. 

 Фінансування видатків для відшкодування витрат, пов’язаних із наданням пільг з оплати 

послуг зв’язку, здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету в межах бюджетних 

призначень, передбачених на відповідний рік  по КПКВК 0813032 «Надання пільг окремим 

категоріям громадян з оплати послуг зв’язку». 

Відділ соціального захисту Ємільчинської селищної ради після надходження коштів на 

рахунок відділу перераховує кошти підприємствам на рахунки, відкриті ними в установах 

банків. 

 

 

Начальник відділу Лариса АФАНАСЬЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Додаток 4 

до рішення Ємільчинської 

селищної ради 

від 16 квітня 2021 року №297 

                                   

 

Порядок компенсаційних виплат на пільговий проїзд окремим категоріям громадян 

автомобільним транспортом   загального користування 

 

  Порядок проведення розрахунків компенсаційних виплат на пільговий проїзд окремих 

категорій громадян автомобільним транспортом загального користування визначає процедуру 

прийняття від суб'єктів господарювання (перевізників), які здійснюють перевезення громадян 

автомобільним транспортом, щомісячних розрахунків необхідної суми компенсації за 

пільгивий проїзд окремих категорій громадян по Ємільчинській ТГ, актів про виконання 

транспортних послуг.  

 Порядок розроблено на підставі: - Бюджетного кодексу України; - Закону України "Про 

автомобільний транспорт "; - Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"; - 

постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 "Про встановлення повноважень 

органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін 

(тарифів)";- постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 "Про Єдиний 

державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги"; - постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.01.2003 № 141 «Про внесення змін до Правил надання послуг 

пасажирського автомобільного транспорту»; - Інструкція про порядок обліку пасажирів, що 

перевозяться громадським транспортом на маршрутах, затверджена наказом Міністерства 

статистики України від 27.05.96 р. № 150, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

30.05.96 р за № 258/1283; 

  За рахунок коштів з селищного бюджету здійснюється компенсація пільгових перевезень 

окремих категорій громадян при здійсненні соціально значущих послуг автомобільного 

транспорту.  

         Діючим законодавством визначені наступні категорії пільговиків, які мають право на 100 

% пільгу на проїзд сільським, міжміським та приміським автомобільним транспортом 

загального користування, що фінансується з селищного бюджету: 

 

Нормативний документ Категорія пільговика 

Закон України "Про статус ветеранів 

інваліди війни 

війни, гарантії їх соціального 

захисту" 

Закон України "Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи " 

Інваліди війни 

Учасники бойових дій 

Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи 

1 категорії 

Ліквідатори аварії на ЧАЕС 2 категорія 

Дитина-інвалід, якій встановлено інвалідність, 

пов»язану з наслідками чорнобильської катастрофи 

ст. 38 Закону України "Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в 

Україні" та постанова Кабінету 

Міністрів України від 16.08.1994 № 

Інваліди 1 групи 

Інваліди 2 групи 

Інваліди 3 групи 

Діти -інваліди 



555 «Про поширення чинності 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 17 травня 1993 р. N 354» 

Особи, які супроводжують інвалідів 1 групи або 

дітей-інвалідів(не більше одного супроводжуючого)  

Особи з інвалідністю(інваліди) 

Постанова Кабінету міністрів України 

від 17.05.1993 № 354 «Про безплатний 

проїзд пенсіонерів на транспорті 

загального користування» 

Пенсіонери за віком 

Закон України «Про статус ветеранів 

військової служби,ветеранів 

внутрішніх справ і деяких інших осіб 

та їх соціальний захист» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветерани військової служби 

Ветерани органів внутрішніх справ 

Ветерани державної пожежної охорони 

Ветерани податкової міліції 

Ветерани Державної служб спеціального зв’язку та 

захисту інформації України 

Ветерани служби цивільного захисту 

Ветерани Державної кримінально-виконавчої 

служби 

Вдови (вдівці) померлих(загиблих) ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх 

справ і осіб, прирівняних до них 

Закон України "Про соціальний 

правовий захист військовослужбовців 

та членів їх сімей" 

 

Військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок 

бойових дій, УБД та прирівняні до них особи, а 

також батьки військовослужбовців,  які загинули  чи 

померли безвісти під час проходження військової 

служби 

Батьки військовослужбовців, які загинули чи 

померли або пропали безвісти під час проходження 

військової служби 

Військовослужбовці 

Військовослужбовці строкової військової служби 

Закон України "Про прокуратуру" Пенсіонери з числа слідчих прокуратури 

Закон України "Про реабілітацію 

жертв політичних репресій" 

Реабілітовані громадяни, які стали інвалідами 

внаслідок репресій або є пенсіонерами 

Закон України "Про охорону 

дитинства" 

Діти з багатодітних сімей 

Закон України «Про національну 

поліцію» 

Поліцейські під час виконання поліцейських 

повноважень 

Закон України « Про службу безпеки 

України» 

Працівники СБУ при виконанні обов’язків 

Постанова КМУ «Про поліпшення 

виховання, навчання, соціального 

захисту та матеріального 

забезпечення дітей-сиріт і дітей, 

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського 

піклування, на підставі єдиного квитка 



позбавлених батьківського 

піклування» 

Закон України «Про реабілітацію 

жертв репресій комуністичного 

тоталітарного режиму 1917-

1991років» 

Реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок 

політичних репресій або є пенсіонерами 

  

Перелік категорій пільговиків може бути розширений (змінений) відповідно до законодавства 

України. 

 Пільги на безоплатний проїзд автомобільним транспортом загального користування 

надаються окремим категоріям громадян з числа жителів Ємільчинської селищної ради, які 

мають право на пільги.  

 Пільги надаються на підставі посвідчення, що дає право на пільги.  

         Відділ соціального захисту Ємільчинської селищної ради, як Платник укладає договір із 

кожним перевізником для здійснення безкоштовних перевезень пільгових категорій з числа 

жителів Ємільчинської селищної ради автомобільним транспортом загального користування. 

         Фінансування здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету тільки в межах 

бюджетних асигнувань, передбачених на відповідний рік по КТКВК 0813033 «Компенсаційні 

виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян», 

узятих на облік в органах Державного казначейства України. 

        Для отримання компенсації перевізник щомісяця до 10 числа наступного за звітним, 

подає відділу розрахунок на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян, згідно з формою «2-пільга» відповідно до   пункту 10 постанови Кабінету Міністрів 

України від 29 січня 2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які 

мають право на пільги». 

        Відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, 

проводиться  в межах коштів виділених із місцевих бюджетів на підставі  наданих 

організацією, яка надала послуги розрахунків та актів звіряння за формою, затвердженою 

Міністерством праці та соціальної політики України від 28 березня 2003 року № 83 «Про 

затвердження форми № 3-пільга». 

        Відділ соціального захисту Ємільчинської селищної ради організовує здійснення 

відповідних розрахунків у п'ятиденний термін після отримання коштів.  

          Спори, що виникають між перевізниками та Відділом соціального захисту 

Ємільчинської селищної ради вирішуються шляхом переговорів. 

           У випадках недосягнення згоди між сторонами спори вирішуються згідно з чинним 

законодавством України.  

 

 

Начальник відділу Лариса АФАНАСЬЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
Додаток 5 

до рішення Ємільчинської 

селищної ради 

від 16 квітня 2021 року №297 

 

 
Порядок компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті 

 

  Порядок регламентує проведення компенсаційних виплат вартості проїзду залізничним 

транспортом окремих категорій громадян, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України 

від 16.12.2009 № 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат 

за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян», від 29.01.2003 

№ 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" .  

Порядок визначає механізм здійснення видатків з селищного бюджету та на відшкодування 

вартості проїзду залізничним транспортом окремих категорій громадян у відповідності до 

чинного законодавства.  

          Право на безкоштовний проїзд мають наступні громадяни пільгових категорій: 

 

Нормативний документ 

 

Категорія пільговика 

Закон України “Про статус ветеранів 

війни,           гарантії їх соціального 

захисту ” 

інваліди війни;  

учасники бойових дій 

Закон України “Про статус і соціальний 

захист      громадян, які постраждали 

внаслідок    Чорнобильської катастрофи 

” 

громадяни, які постраждали внаслідок    

Чорнобильської катастрофи   1 категорії;   

ліквідатори аварії на ЧАЕС   2 категорії   

Закону України “Про  основи 

соціальної  захищеності  інвалідів в 

Україні” та постанова  Кабінету 

Міністрів України від  16.08.1994 № 

555 «Про поширення  чинності 

постанови Кабінету   Міністрів України 

від 17 травня  1993 р. N 354» 

інваліди;  

діти-інваліди 

Постанова Кабінету міністрів  України 

від 17.05.1993 № 354 «Про  безплатний 

проїзд пенсіонерів на  транспорті 

загального  користування»   

пенсіонери за віком   

Закон України “Про статус ветеранів         

військової служби і ветеранів органів   

внутрішніх справ та їх соціальний 

захист” 

ветерани військової служби;  ветерани органів 

внутрішніх справ;  ветерани державної пожежної 

охорони;  ветерани податкової міліції;    ветерани 

Державної служб  спеціального зв`язку та захисту  

інформації України;  ветерани служби цивільного 

захисту;  ветерани Державної кримінально- 

виконавчої служби    

Закон   України   “Про   соціальний  

правовий     захист 

 особи,  звільнені  з  військової  служби,  які  стали  

інвалідами  під  час  проходження військової 

служби;   



військовослужбовців та членів їх 

сімей” 

батьки  військовослужбовців,  які  загинули чи 

померли        або       пропали        безвісти             під   

час  проходження  військової служби 

Закон   України   “Про   реабілітацію  

жертв політичних репресій” 

реабілітовані  громадяни,  які  стали  інвалідами  

внаслідок  репресій  або  є  пенсіонерами    

Закон        України        “Про        охорону  

дитинства 

діти з багатодітних сімей   

          Даний перелік категорій пільговиків може бути змінений відповідно до законодавства 

України.  

         Пільги надаються на підставі посвідчення, що дає право на пільги.  

Відшкодування вартості проїзду залізничним транспортом окремих категорій громадян 

здійснюється на підставі:- договору укладеного між Відділом соціального захисту 

Ємільчинської селищної ради та підприємством, що надає транспортні послуги окремим 

категоріям громадян; - поданих підприємством - перевізником розрахунків на суму, яка 

підлягає компенсації.          

Фінансування здійснюється тільки в межах бюджетних асигнувань, передбачених на 

відповідний рік по КТКВК 0813035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті» 

узятих на облік в органах Державного казначейства України.  

          Відшкодування компенсаційних виплат за  пільговий проїзд на залізничному транспорті 

окремих категорій громадян за рахунок коштів місцевих бюджетів проводиться на підставі 

придбаних пільгових проїзних документів (квитків) на території селища, незалежно від місця 

проживання пасажира. 

 Для отримання компенсації перевізник щомісяця до 15 числа  місяця  наступного за звітним, 

повинен надавати до Відділу соціального захисту Ємільчинської селищної ради наступні 

документи:  

- розрахунок на відшкодування недоотриманих коштів за перевезення залізничним 

транспортом окремих категорій громадян; 

- облікову форму про недоотриманні кошти за перевезення залізничним транспортом окремих 

категорій громадян, відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 16.12.2009 року № 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів 

компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій 

громадян» та підписує з відділом акти звіряння  розрахунків за формою, затвердженою 

Міністерством праці та соціальної політики України від 28 березня 2003 року № 83 «Про 

затвердження форми № 3-пільга». 

Відділом соціального захисту Ємільчинської селищної ради має право перевіряти 

правильність та достовірність складання розрахунків, наданих для отримання компенсаційних 

виплат. 

   Відділ соціального захисту Ємільчинської селищної ради  щомісячно готує реєстри про 

фактично нараховані суми на підставі наданих перевізником розрахунків  та організовує 

здійснення відповідних розрахунків у п'ятиденний термін після отримання коштів. 

   Спори, що виникають між перевізником та Відділом соціального захисту Ємільчинської 

селищної ради  вирішуються шляхом переговорів. У випадках недосягнення згоди між 

сторонами спори вирішуються згідно з чинним законодавством України. 

 

 

Начальник відділу Лариса АФАНАСЬЄВА 

 

 

 

 

 



                         

  
Додаток 6 

до рішення Ємільчинської 

селищної ради 

від 16 квітня 2021 року №297 

 

 

Затвердити Порядок надання пільг  інвалідам по зору 1 та 11 групи в розмірі 50%. 

 

            Право на отримання пільг мають мешканці Ємільчинської територіальної громади, 

яким встановлено відповідну групу  інвалідності по зору 1 та 11 групи. 

           Пільгою є знижка в розмірі 50 %, в межах соціальних норм та нормативів, встановлених 

законодавством, плати за утримання будинків та прибудинкових територій, користування 

гарячою та холодною водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням,вивезенням 

побутових відходів, на абонементну плату за користування телефоном (далі – житлово-

комунальні послуги). 

          Пільга є одноособовою. Тобто право на користуватися нею не розповсюджується на 

членів сім’ї пільговика. 

         У разі якщо отримувач пільг вже має право на пільги, передбачені чинним 

законодавством України та/або місцевими нормативно-правовими актами і користується 

ними, сума коштів, що підлягає відшкодуванню згідно з цим Порядком, визначається з 

урахуванням наявних пільг, але її загальний розмір не може перевищувати 50 відсотків. 

        Пільга для отримувачів пільг призначається з дати звернення за нею до Відділу 

соціального захисту Ємільчинської селищної ради. 

        Для отримання пільги по оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги інваліди по зору 

подають до відділу документи відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  від 

29.01.2003 р. № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на 

пільги» такі документи: 

- заяву (заповнюється за місцем звернення за пільгою); 

 -оригінал і копію документа, що посвідчує особу отримувача пільг; 

 -оригінал і копію довідки про встановлення інвалідності; 

 -довідку про реєстрацію місця проживання особи або витяг з Єдиного державного 

демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання; 

- оригінал і копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера облікової картки 

платника податків отримувачів пільг (крім осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовились від присвоєння такого номера, повідомили про це відповідний орган державної 

податкової служби і мають відповідну відмітку у паспорті); 

- інформацію про характеристику житла та послуги щодо отримання яких він має пільги та 

якими він користується,  

- довідку про склад сім’ї та організації надавачі житлово-    комунальних послуг, 

 -інші документи (у разі необхідності). 

       Отримувачі пільг зобов'язані протягом 10 днів повідомляти відділ про зміну всіх обставин, 

що впливають на надання пільг (зміна реєстрації місця проживання, набуття/втрата 

отримувачем пільги права на пільги, передбачені чинним законодавством України та/або 

місцевими нормативно-правовими актами). 

        Надавачі житлово-комунальних послуг на підставі звернення відділу про наявних 

пільговиків,  надають пільги на оплату житлово-комунальних послуг отримувачам пільг. 

        Відшкодування наданих пільг на житлово-комунальні послуги надавачам житлово-

комунальних послуг здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету в межах 

затверджених асигнувань. 



    Головним розпорядником коштів, передбачених у селищному бюджеті для відшкодування 

витрат за надані пільги, є Відділ соціального захисту Ємільчинської селищної ради. 

        Відділ соціального захисту Ємільчинської селищної ради: 

- формує на кожного інваліда по зору І - ІІ груп персональну справу; 

- здійснює перерахування коштів на рахунки підприємств-надавачів  житлово-комунальних 

послуг. 

   Надавачі житлово-комунальних послуг до 15 числа місяця, наступного за звітним, подають 

до відділу розрахунки видатків на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг (форма 

№-2 «пільга») та акти звіряння розрахунків за формою, затвердженою Міністерством праці та 

соціальної політики України від 28.03.2003 № 83 "Про затвердження форми № 3-пільга" за 

надані населенню послуги, на які надаються пільги.   

     Підставою для здійснення відшкодування витрат за надані пільги є подані надавачами 

житлово-комунальних послуг до відділу документи. 

     Повернення отримувачами пільг коштів, надміру перерахованих за призначеними 

пільгами, проводиться у випадках: 

- виявлення факту подання документів із свідомо неправдивими відомостями. Надання пільг 

припиняється з моменту виявлення такого факту. Перерахунок здійснюється за весь період 

надання пільг. 

- неподання відомостей про зміну реєстрації місця проживання.                 

        Надання пільг припиняється з моменту виявлення такого факту, сума наданих пільг 

перераховується з дати їх настання. 

        Втрати права на пільгу:  

- надання пільг припиняється з моменту виявлення такого факту, сума наданих пільг 

перераховується з дати втрати права на пільгу. 

      Про припинення/призупинення надання пільг, необхідність здійснення перерахунку відділ 

повідомляє надавачів житлово-комунальних послуг та отримувачів пільг. 

        На підставі отриманого повідомлення про припинення/призупинення надання пільг 

надавачі житлово-комунальних послуг повертають кошти на рахунок відділу відповідно до 

здійсненого перерахунку або враховують його суму в розрахунку витрат на відшкодування 

збитків, пов'язаних з наданням пільг, за наступний місяць. 

       Суму надмірно нарахованих пільг надавачі житлово-комунальних послуг стягують з 

отримувачів пільг у встановленому законодавством порядку. 

        Фінансування здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету тільки в межах 

бюджетних асигнувань, передбачених на відповідний рік по КТКВК 0813180 «Надання пільг 

населенню(крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи),на оплату Житлово-

комунальних послуг», взятих на облік в органах Державного казначейства України. 

 

 

Начальник відділу Лариса АФАНАСЬЄВА 

 

 

       
     

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Додаток 7 

до рішення Ємільчинської 

селищної ради 

від 16 квітня 2021 року №297 

 

                             
Порядок надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого 

віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

 

        Порядок надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги розроблений на виконання Закону 

України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року 

№ 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», Селищної програми соціального 

захисту населення на 2021-2025роки і спрямований на  посилення соціального захисту 

населення, відтворення життєдіяльності, соціальної 

адаптації  та  повернення  до  повноцінного життя окремих осіб, що проживають на 

території  Ємільчинської територіальної громади (далі- міської ТГ) і які перебувають у 

складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. 

         Реалізація  заходів  Порядку  здійснюється  шляхом  виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги в розмірах, у відповідності з вимогами діючого 

законодавства. 

         Компенсація  призначається  фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без 

провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання 

та дотримання державних стандартів соціальних послуг, особам із числа членів своєї сім’ї, які 

спільно проживають (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) особам із числа 

членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні 

права та обов’язки  та є: 

особами з інвалідністю I групи; 

дітьми з інвалідністю; 

громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями; 

невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно 

пересуватися та самообслуговуватися; 

дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження 

нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 

онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, 

цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV 

ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують 

паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що 

дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, 

надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 27 грудня 2018 р. № 1161. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1161-2018-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1161-2018-%D0%BF#n9
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     До складу сім’ї фізичної особи, яка звертається за призначенням компенсації, включаються 

чоловік, дружина, діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою 

здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої, вищої освіти (в тому числі у період між завершенням навчання в одному із 

зазначених закладів освіти і вступом до іншого закладу або в період між завершенням 

навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим за 

умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців) до досягнення 23 років і не мають 

власних сімей; жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю. 

При цьому діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до 

досягнення 23 років і не мають власних сімей, включаються до складу сім’ї незалежно від 

реєстрації місця проживання чи місця перебування. До  складу сім’ї фізичної особи, яка надає 

соціальні послуги, що звертається за призначенням компенсації, не включаються особи, які 

перебувають на повному державному утриманні, та непрацездатні особи. 

          Розмір компенсації відповідно до статті 13 Закону України «Про соціальні послуги» 

обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, 

установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з 

догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка 

надає соціальні послуги. 

          Фінансування здійснюється з бюджету Ємільчинської  селищної ради  головному 

розпоряднику  бюджетних  коштів Відділу соціального захисту населення Ємільчинської 

селищної ради  в  межах  бюджетних  призначень на поточний рік похилого віку  по КТКВК 

0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні 

до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги», узятих на облік в органах 

Державного казначейства України. 

           Для призначення виплат подаються  документи: 

заява про надання компенсації; 

заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку; 

копія паспорта; 

копія ідентифікаційного коду; 

довідка про склад сім’ї; 

акт здійснення догляду; 

декларація про доходи та майновий стан, в якій зазначається склад сім’ї заявника та дохід всіх 

її членів. 

Далі, в залежності від ситуації, можуть надаватися: 

копія свідоцтва про народження дитини (якщо йдеться про догляд за дитиною); 

копія акта огляду медико-соціальною експертною комісією; 

висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого 

віку внаслідок когнітивних порушень; 

висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих 

осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та 

самообслуговуватися; 



копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років; 

довідка про тяжке захворювання дитини, що видана лікарсько-консультативною комісією 

лікувально-профілактичного закладу; 

копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, 

якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та 

осіб, цивільна дієздатність яких обмежена); 

копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника 

особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або 

піклувальників). 

Крім того, особа, за якою потрібен догляд, або її законний представник має подати заяву про 

згоду отримувати соціальні послуги від фізичної особи, яка надає соціальні послуги, копію 

паспорт та (за наявності), копію ідентифікаційного коду. 

Остаточне рішення має бути прийняте протягом 15 днів з дати подання документів. 

За загальним правилом, компенсація призначається з моменту звернення заявника та 

виплачується до закінчення календарного року. 

Якщо у лікарському висновку щодо потреби в догляді зазначено строк, компенсація 

призначається на такий строк, але не більше ніж на 12 місяців. 

При цьому заявнику необхідно доглядати і за строками медичного переогляду підопічного. 

Якщо особа з інвалідністю або дитина з інвалідністю пропустять черговий переогляд, виплати 

будуть тимчасово зупинені, а після проходження переогляду поновлені. 

          Припинення виплат  у випадку смерті або переїзду когось із задіяних осіб (хто доглядає 

або за ким доглядають), або у випадку, коли особа, якій потрібен догляд, переміщується на 

тривале лікування до стаціонару або до іншого закладу на повне державне утримання. 

         Відділ соціального захисту: 

• приймає необхідні документи для призначення компенсації фізичній особі, яка надає 

соціальні послуги на непрофесійній основі, 

• формує паперову та електронну справу (програмний комплекс «Соціальна громада») 

готує  реєстр  (Додаток 1 до інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових 

справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги) та  передає  до Відділення №2 

управління соціального захисту населення  Новоград Волинської 

райдержадміністрації. 

• нарахування компенсації здійснює Відділення №2 управління соціального захисту 

населення  Новоград Волинської райдержадміністрації( на підставі угоди про 

взаємодію у сфері соціального захисту населення). 

• на підставі супровідних відомостей які надходять від Житомирського обласного центру 

по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (в електронному вигляді та на 

паперових носіях), відділ здійснює перерахування компенсаційних виплат, які 

надходять щомісячно на розрахункові рахунки осіб, які надають соціальні послуги. 

            Відділ після отримання супровідних відомостей кожного місяця формує та подає 

фінансовому відділу Ємільчинської селищної ради потребу в коштах на фінансування 

компенсаційних виплат в поточному місяці за надані соціальні послуги. 

              Відділ щомісячно аналізує стан виконання Порядку та при необхідності ініціює 

внесення змін до неї з метою більш ефективного використання бюджетних коштів. 

   Начальник відділу Лариса АФАНАСЬЄВА 

    


