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ПРОГРАМА "Турбота" на 2021 рік

І. Загальні положення

Програма "Турбота" на 2021 рік  (далі - Програма) спрямована на 

відшкодування витрат надавачам послуг за пільгове перевезення, зв'язок та інші 
пільги, передбачені чинним законодавством України, в Дмитрівській сільській 

територіальній громаді. 
Програма розроблена  відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, 

Закону України «Про автомобільний транспорт», з метою організації пільгового 

проїзду окремих категорій громадян, впорядкування розрахунків з 
компенсаційних виплат за пільговий проїзд транспортом загального 

користування (за винятком таксі) у приміському сполученні, залізничним 

транспортом, з послуг зв’язку та інших, передбачених законодавством пільг та 

посилення контролю за цільовим використанням коштів. 
В Дмитрівській сільській територіальній громаді  проживають особи, які 

мають право на пільговий проїзд, та ті, які мають право на пільги з послуг 
зв’язку згідно з чинним законодавством. 

До 2016 року у Державному бюджеті України передбачались видатки на 

компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян та надання пільг з 
послуг зв’язку та інших, передбачених  законодавством пільг.

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 та 

надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених  законодавством пільг.
Ситуація, що склалася, потребує врегулювання на рівні територіальної 

громади, оскільки пільговим категоріям громадян проблематично скористатися 

правом на пільговий проїзд та телекомунікаційні послуги  через відсутність 

фінансового ресурсу, а підприємства-надавачі телекомунікаційних послуг та 

перевізники несуть фінансові втрати через відсутність компенсаційних виплат 
за надані пільгові послуги.

Розв’язання даної проблеми потребує скоординованих дій органу 

місцевого самоврядування.

ІІ. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є надання громадянам, які проживають на території 
Дмитрівської сільської територіальної громади, належних їм пільг з послуг 
зв'язку та інших пільг, передбачених чинним законодавством України, та 
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здійснення компенсаційних виплат перевізникам за пільгові перевезення 

окремих категорій громадян залізничним та автомобільним транспортом на 

приміських автобусних маршрутах загального користування.
Основними завданнями Програми є:
– забезпечення права на пільговий проїзд окремих категорій громадян та 

здійснення відшкодування підприємствам-перевізникам понесених фінансових 

втрат шляхом компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих 

категорій громадян з місцевого бюджету в межах кошторисних призначень у 

зв’язку з відсутністю фінансового ресурсу з державного бюджету;
– зниження соціальної напруги серед пільгової категорії населення 

громади;
– посилення контролю за цільовим використанням коштів; 
– забезпечення надання пільг з послуг зв'язку та інших пільг, 

передбачених чинним законодавством України;
– впорядкування механізму відшкодування витрат підприємствам-

надавачам послуг за пільгове перевезення, зв'язок та інші пільги, передбачені 
чинним законодавством України.

ІІІ. Заходи щодо реалізації Програми

Реалізацію Програми планується здійснити шляхом виконання заходів, 
зазначених у додатку до Програми (додається).

Виконавцем Програми є відділ соціального захисту населення 

Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області.

ІV. Фінансове забезпечення реалізації Програми

Реалізація даної Програми базуватиметься на виконанні відповідних 

заходів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів місцевого 

бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Ресурсне забезпечення 

Програми відшкодування витрат надавачам послуг за пільгове 
перевезення, зв'язок та інші пільги, передбачені чинним законодавством 

України, в Дмитрівській сільській територіальній громаді  на 2021 рік

Джерела фінансування Сума
тис. грн.

п. 1
п. 2
п. 3
Всього

291,3

14,4

23,87

329,57
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V. Очікувані результати від виконання Програми

Реалізація Програми дасть змогу забезпечити окремі категорії громадян 

пільговим проїздом у залізничному,  автомобільному транспорті загального 

користування, послугами зв'язку та іншими пільгами, передбаченими чинним 

законодавством України, в Дмитрівській сільській територіальній громаді.
Відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян та 

надання пільг з послуг зв’язку та інших, передбачених  законодавством пільг, 
здійснюється на підставі Порядку відшкодування витрат надавачам послуг за 

пільгове перевезення, зв'язок та інші пільги, передбачені чинним 

законодавством, в Дмитрівській сільській територіальній громаді  у 2021 році.

V. Організація контролю за виконанням Програми

Основними напрямками контролю за виконанням Програми є здійснення 

аналізу стану виконання Програми відділом соціального захисту населення 

Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області .

_______________________________________________



                          


