
 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIII скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 21 грудня 2021року                                                                     № 643 

 

Про селищну Програму  з компенсації пільгових  

перевезень окремих категорій громадян  

(мешканців Рафалівської територіальної громади)  

на залізничному транспорті приміського сполучення  на 2022 рік 

 

     З метою реалізації державної політики в галузі соціального захисту населення окремих 

категорій населення об’єднаної територіальної громади шляхом фінансового забезпечення 

компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті 

приміського сполучення за рахунок коштів місцевого бюджету та керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Рафалівська селищна рада,-                        

 

 ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити селищну Програму  з компенсації пільгових перевезень окремих категорій 

громадян (мешканців Рафалівської територіальної громади) на залізничному транспорті 

приміського сполучення  на 2022 рік (далі - Програма) що додається.   

2. Контроль за виконанням Програми покласти на комісії з питань планування фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, податків, комунальної 

власності та енергозбереження (голова комісії – Любов МОРОЗ)  

 

 

  

Селищний голова                                                             Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Рафалівської селищної ради  

від 21 грудня 2021 року №643 

ПРОГРАМА 

компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців Рафалівської 

територіальної громади) на залізничному транспорті приміського сполучення  на 2022 рік 

І. Паспорт Програми 

1 Ініціатор розроблення Програми Рафалівська селищна рада 

2 Розробник Програми Рафалівська селищна рада 

3 Відповідальний виконавець Програми Рафалівська селищна рада 

4 Учасники Програми Рафалівська селищна рада, Акціонерне 

товариство «Українська залізниця» 

Виробничий структурний підрозділ 

«Рівненська дирекція залізничних перевезень» 

5 Терміни реалізації Програми 2022рік 

6 Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Бюджет Рафалівської селищної територіальної 

громади, інші джерела 

7 Основні джерела фінансування 

Програми 

Кошти бюджету територіальної громади та 

кошти інших джерел, не заборонених 

законодавством 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

            Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів 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 Державну службу 

спеціального зв'язку та захисту інформації України», «Про реабілітацію жертв політичних 

репресій на Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про 

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

дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про безплатний 

проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» та від 16 серпня 1994 року № 555 

«Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 

354»; від 16.12.2009 № 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних 

виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян» " – 

окремим категоріям громадян надано право безкоштовного проїзду на залізничному 

приміському транспорті. 

            Згідно з Законом України “Про залізничний транспорт” пільгові перевезення пасажирів, 

які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують перевізники, які 

здійснюють перевезення пасажирів на залізничному транспорті приміського сполучення. 

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані надати 

перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за 

регульованими тарифами,  компенсацію відповідно до Закону. 

До 2016 року у Державному бюджеті України передбачались видатки на компенсацію 

за пільговий проїзд окремих категорій громадян, визначених законодавством. 

Відповідно до Закону України від 20 грудня 2016 року №1789-VIII «Про внесення змін 

до Бюджетного Кодексу України»”, який набрав чинності 1 січня 2017 року, компенсаційні 

витрати перевізникам за перевезення окремих категорій громадян здійснюються за рахунок 

коштів місцевих бюджетів, а не за рахунок субвенції з державного бюджету. 



        Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, постільки пільговим 

категоріям громадян  територіальної громади проблематично скористатися правом на 

пільговий проїзд на залізничному транспорті приміського сполучення через відсутність 

фінансового ресурсу, а перевізник несе фінансові втрати через відсутність компенсаційних 

виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян. 

       Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному 

транспорті приміського сполучення на 2022 рік направлена на організацію відшкодування 

перевізнику вартості пільгового перевезення окремих категорій громадян, яким 

законодавством України надано право безоплатного проїзду. 

     Фінансування Програми здійснюється у межах фактичних коштів, передбачених у бюджеті 

Рафалівської селищної територіальної громади, та інших джерел фінансування, не 

заборонених законодавством України. Конкретний розмір фінансових показників програми 

визначається відповідним рішенням селищної ради на відповідний бюджетний рік.           

 

ІІІ. Мета Програми 

Метою Програми є реалізація державної політики в галузі соціального захисту 

населення окремих категорій населення об’єднаної територіальної громади шляхом 

фінансового забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів місцевого бюджету. 

 

IV. Завдання Програми 

- Компенсація вартості перевезень окремих пільгових категорій громадян на залізничному 

транспорті приміського сполучення за рахунок бюджету Рафалівської селищної ради   згідно 

з укладеним з підприємством-перевізником договором, до моменту внесення змін до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» в частині фінансування з Державного 

бюджету України компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян. 

- Зниження соціальної напруги серед населення Рафалівської селищної територіальної громади. 

 

V. Джерела та обсяг фінансування заходів Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів селищного 

бюджету в межах видатків, затверджених бюджетом на 2022 рік за відповідним напрямком, 

виходячи з фінансових можливостей даного бюджету. 

Обсяги фінансування на виконання Програми визначені в Додатку №1 до Програми. 

 

VI. Очікувані результати від виконання Програми 

- Соціальний захист найбільш незахищених верств населення Рафалівської селищної 

територіальної громади. 

- Забезпечення безперешкодного права пільгового проїзду окремих категорій громадян 

залізничним транспортом у приміському сполученні. 

- Забезпечення компенсацій та створення умов для всебічного розвитку і підвищення якості 

соціально значущих послуг пасажирських перевезень в громаді, а також для збереження 

необхідного транспортного сполучення з обласним центром  для мешканців громади. 

- Надання компенсаційних виплат структурному підрозділу АТ «Українська залізниця» 

Виробничий структурний підрозділ «Рівненська дирекція залізничних перевезень» за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян надасть змогу забезпечити та комплексно 

розв’язати проблеми з ремонтом та оновленням рухомого складу. 

 

VІІ. Координація та контроль за виконанням програми 



            Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, покладається на постійну 

комісію з питань  планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної політики, податків, комунальної власності та енергозбереження. 

У разі потреби може бути здійснено коригування Програми за рішенням Рафалівської 

селищної ради шляхом уточнення окремих завдань і показників –у відповідності із зміною 

законодавчої бази, умов реалізації Програми, зміни пріоритетів та з інших об’єктивних 

причин. 

 

               

Секретар ради                                                        Наталія БАБЕЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Програми 

Обсяг 

фінансування  перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян у 

приміському сполученні у 2022 році  

Найменування залізниці – Львівська 

Район – Рафалівська селищна рада 

Категорія пільговика 

1.Інваліди Великої Вітчизняної війни І, ІІ групи; супровідник інваліда Великої 

Вітчизняної війни І групи; інваліди Великої Вітчизняної війни ІІІ групи та прирівняні 

до них особи 

2. Учасники ВВВ, бойових операцій щодо захисту колишнього СРСР з числа 

військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах, штабах та 

установах, що входили до складу діючої армії та колишні партизани, колишні 

учасники антифашистського Руху Опору. 

3.Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли, або пропали безвісти під час 

проходження військової служби. 

4.Інваліди  Великої Вітчизняної війни та особи прирівняні до них;  інваліди війни  І, 

ІІ, ІІІ груп  та особи, які супроводжують в поїздах інваліда  І групи (не більше 

однієї), супр. інваліда війни ІІ,ІІІ групи з числа учасн. бойових дій у період ВВВ 

1941-1945 років, яким виповнилося 85 років і більше (не більше одного).  

5.Учасники бойових дій  

6. Інваліди та особи, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів 

7. Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи І, ІІ категорії; неповнолітні 

діти, яким встановлена інвалідність, пов'язана з Чорнобильською катастрофою 

8.Пенсіонери за віком  

9. Ветерани: органів внутрішніх справ, військової служби, Державної пожежної 

охорони, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби України, 

служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України 

10.Діти з багатодітних сімей 

11.Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються або 

навчаються у навчально-виховних закладах або інтернатних закладах 

12.Діти – інваліди всіх категорій  

Орієнтовний обсяг фінансування становить 15,000грн 

 

 

Секретар ради                          Наталія БАБЕЦЬКА 

 


