УКРАЇНА

КОЗЕЛЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
( дев’ята сесія сьомого скликання)
30 грудня 2016 року
смт. Козелець
№ 6-09/VII
Про внесення змін до рішення
четвертої сесії сьомого скликання
№ 8-04/VII від 23.02. 2016 р.
«Про районну Програми надання інших
пільг окремим категоріям громадян
Козелецького району на 2016-2020 роки»
Розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект змін
до районної Програми надання інших пільг окремим категоріям громадян
Козелецького району на 2016-2020 роки (далі – Програма), затвердженої
рішенням четвертої сесії районної ради сьомого скликання від 23.02.2016 року
№8-04/VII та з метою соціального захисту громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, керуючись статтею 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:
1.Внести змінидо районної Програми, а саме:
- в розділі1 Програми «Паспорт районної Програми надання інших пільг
окремим категоріям громадян Козелецького району на 2016-2020 роки» п.9
викласти в такій редакції:
9.

Загальний орієнтовний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми, всього:
- у тому числі:
коштів місцевого бюджету

-

в 2016 році – 1 721,3 тис. грн.
в 2017 році – 1 741,7 тис. грн.
в 2018 році – 1 741,7 тис. грн.
в 2019 році – 1 741,7 тис. грн.
в 2020 році – 1 741,7 тис. грн.
в 2016 році – 1 721,3 тис. грн.
в 2017 році – 1 741,7 тис. грн.
в 2018 році – 1 741,7 тис. грн.
в 2019 році – 1 741,7 тис. грн.
в 2020 році – 1 741,7 тис. грн.

- в розділі 2 Програми «Визначення проблеми, на розв’язання якої
спрямована Програма» абзац 2 пункту 2.2 після слів «спрямована на
розв’язання проблеми щодо» доповнити словами «компенсації за пільговий
проїзд постраждалих осіб внаслідок Чорнобильської катастрофи на ЧАЕС 1 та 2
категорії»;
- у розділі 3 Програми «Мета та основні завдання Програми» в першому
абзаці після слів «соціальний захист окремих пільгових категорій громадян
шляхом» доповнити словами «компенсації за пільговий проїзд постраждалим
особам внаслідок Чорнобильської катастрофи на ЧАЕС 1 та 2 категорії»;
абзац 3 викласти в такій редакції:
«На даний час в районі проживає:
- 16427 особи, які мають право на пільговий проїзд;
- 1885 осіб, які мають право на пільгове користування послугами зв’язку»;
- у розділі 4 Програми «Основні заходи щодо реалізації Програми» пункт
2 після слів «перевезення окремих категорій громадян» доповнити словами
«компенсації за пільговий проїзд постраждалим особам внаслідок
Чорнобильської катастрофи на ЧАЕС 1 та 2 категорії та»;
- розділ 5 Програми «Основні напрямки реалізації Програми» після 3
абзацу доповнити:
«Відповідно до п.19 ст.20 та п.4 ст.21 Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» громадяни, віднесені до 1 та 2 категорії осіб, постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на 100-відсоткову або 50
відсоткову знижку вартості проїзду один раз на рік до будь – якого пункту
України і в зворотному напрямку автомобільним, повітряним, залізничним, або
водним транспортом.
Постраждалій особі, віднесеній до 1 або 2 категорії, компенсується 100відсоткова або 50-відсоткова вартість проїзду міжміським транспортом тільки
до одного населеного пункту України і назад (без врахування пересадок) на
підставі оригіналів проїзних документів (квитків) на проїзд відповідним видом
транспорту на території України та заяви про призначення усіх видів соціальної
допомоги, компенсацій та пільг. 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».
- в розділі 6 Програми «Фінансове забезпечення виконання Програми» 2
абзац викласти в такій редакції:
«Прогнозується направити на вказані цілі (додаток 1):
- в 2016 році – 1 721,3 тис. грн.
- в 2017 році – 1 741,7 тис. грн.
- в 2018 році – 1 741,7 тис. грн.
- в 2019 році – 1 741,7 тис. грн.
- в 2020 році – 1 741,7 тис. грн.»
2. Додатки № 1 - 2 викласти у новій редакції (додаються)

3. Районну Програму забезпечення пільгами окремих категорій громадян
на 2016 - 2020 роки доповнити додатком 3 «Порядок використання коштів
місцевих бюджетів за надані пільги з послуг зв’язку та інших передбачених
законодавством пільг» (додається).
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту
населення.
Голова районної ради

О.Б. Дмитренко

Проект подає:
Управління соціального захисту населення
районної державної адміністрації
Начальник управління

В.М.Луговська

Погоджено:
Перший заступник голови районної
державної адміністрації
Заступник голови районної ради
Начальник юридичного відділу апарату
районної державної адміністрації
Головний спеціаліст з питань юридичного
забезпечення районної ради
Начальник загального відділу апарату
районної державної адміністрації

Ю.В.Заславський
К.І.Биковець
Р.В.Шевченко
Т.О.Лєпєєва
А.А.Банько

