
 

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

(десята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

18 серпня 2021 року 

 

Про затвердження Програми  

відшкодування громадянам  

вартості проїзду міжміським  

транспортом на 2022-2024 роки 

 

 

З метою забезпечення відшкодування громадянам один раз на рік вартості 

проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України та у 

зворотному напрямку, відповідно до ст.20, 21 Закону України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

  

міська рада в и р і ш и л а : 
 

1. Затвердити Програму відшкодування громадянам вартості проїзду 

міжміським транспортом на 2022-2024 роки (додається).  

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (начальник Романенко Т.О.) передбачати 

у бюджеті міста на 2022-2024 роки кошти для реалізації цієї програми. 

3. Організацію виконання рішення покласти на управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області (начальник Щербак В.О.). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови Харченко І.В. та постійну депутатську  комісію з соціальної та 

гуманітарної політики, освіти та науки. 

 

 

 

Лубенський міський голова                                              Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 



Додаток 

до рішення десятої сесії 

Лубенської міської ради  

         від 18 серпня 2021 року  
 

ПРОГРАМА 

відшкодування громадянам вартості проїзду  

міжміським транспортом на 2022-2024 роки 
 

Загальні положення 

 

 Програма відшкодування громадянам вартості проїзду міжміським 

транспортом на 2022-2024 роки (далі Програма) направлена на розв’язання 

проблем соціального захисту громадян, віднесеним до 1 та 2 категорії осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та мають право на безплатний 

проїзд і 50-процентну знижку вартості проїзду один раз на рік до будь-якого 

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

водним транспортом з правом першочергового придбання квитків. 

Реалізація даної Програми здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу 

України, Державного бюджету України на відповідний рік, Закону України «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», постанови Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 року 

№936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для 

виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» та інших нормативно-правових актів 

України.      

 

Мета програми 

 

Відшкодування громадянам один раз на рік вартості проїзду міжміським 

транспортом до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку 

(без врахування пересадок). 

 

Фінансове забезпечення програми 
 

Фінансування на виконання зазначеної Програми здійснюється за рахунок 

коштів місцевого бюджету в обсягах визначених на відповідний бюджетний рік. 

 

Організація виконання програми 

 

Реалізацію Програми здійснює безпосередньо розпорядник бюджетних 

коштів - управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, який 

організовує виконання бюджетної програми та готує звітність про виконання 

паспорту програми. 



 

Очікувані кінцеві результати виконання програми 

 

Реалізація Програми відшкодування громадянам вартості проїзду 

міжміським транспортом забезпечить розв’язання проблеми соціального захисту 

громадян, віднесених до 1 та 2 категорії осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та мають право на безплатний проїзд і 50-процентну 

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

автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом з 

правом першочергового придбання квитків. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                         Маргарита КОМАРОВА 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення Лубенської міської ради «Програма відшкодування 

громадянам вартості проїзду міжміським транспортом на 2022-2024 роки» 

 

 

Програма відшкодування громадянам вартості проїзду міжміським 

транспортом на 2022-2024 роки (далі Програма) направлена на розв’язання проблем 

соціального захисту громадян віднесеним до 1 та 2 категорії осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, та мають право на безплатний проїзд і 50-

процентну знижку вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і 

назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом з 

правом першочергового придбання квитків. 

Реалізація програми відшкодування громадянам вартості проїзду міжміським 

транспортом забезпечить розв’язання проблеми соціального захисту громадян 

віднесених до 1 та 2 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, та мають право на безплатний проїзд і 50-процентну знижку вартості 

проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або 

повітряним, або залізничним, або водним транспортом з правом першочергового 

придбання квитків. 

 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення 

виконавчого комітету Лубенської 

міської ради         Віктор ЩЕРБАК 
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