
 

 

 

 
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (п’ята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

18 лютого 2021 року 
 

Про внесення змін до Програми  

відшкодування компенсації за 

перевезення окремих пільгових 

категорій громадян у м.Лубни на 2021 рік  

 

З метою забезпечення органами місцевого самоврядування пільгового 

проїзду соціальних робітників, які здійснюють обслуговування населення 

м.Лубни, керуючись ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні»  

міська рада  в и р і ш и л а : 

1. Внести зміни до Програми відшкодування компенсації за 

перевезення окремих пільгових категорій громадян у м.Лубни на 2021 рік, 

затвердженої рішенням Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області від 17 грудня 2020 року, доповнивши інші категорії 

громадян, які мають право користуватися правом пільгового проїзду 

автомобільним транспортом на маршрутах загального користування 

м.Лубни, відповідно до  Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, наступним пунктом: 
 

№ 

з/п 

Перелік категорій Кількість 

пільгових поїздок 

на календарний 

місяць 

5. - соціальний робітник, який здійснює обслуговування 

населення м.Лубни 

 10 поїздок 

 

2. Організацію виконання рішення покласти на управління соціального 

захисту населення Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області (начальник управління Щербак В.О.). 

3. 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 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Про внесення змін до Програми відшкодування 

компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян у 

м.Лубни на 2021 рік 

 

У зв’язку із клопотанням Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Лубенської міської ради 

пропонується внести зміни до Програми відшкодування компенсації за 

перевезення окремих пільгових категорій громадян у м.Лубни на 2021 рік, 

затвердженої рішенням Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області від 17 грудня 2020 року, доповнивши інші категорії 

громадян, які мають право користуватися правом пільгового проїзду 

автомобільним транспортом на маршрутах загального користування м.Лубни, 

відповідно до  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

наступним пунктом: 

 

№ 

з/п 

Перелік категорій Кількість 

пільгових поїздок 

на календарний 

місяць 

5. - соціальний робітник, який здійснює обслуговування 

населення м.Лубни 

 10 поїздок 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення          Віктор Щербак 
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