
                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО   
                                                                                          рішенням  сесії №356 від15.12.2021  

 
Програма «Турбота» на 2022рік. 

І.   ПАСПОРТ 
1. Ініціатор розроблення 

програми 
Музиківська сільська рада 

2. Законодавча база програми Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007року №99 «Про 
затвердження Порядку надання допомоги на поховання  деяких категорій 
осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася 
поховати померлого», Закони України «Про  статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», «Про статус і  соціальний захист 
громадян, які  постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про 
основи соціальної захищеності  інвалідів  в Україні», « Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», постанова 
Кабінету Міністрів України  від 17.05.1993 р. № 354 «Про безплатний 
проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», Закон України 
“Про автомобільний транспорт” зі змінами, Договори про перевезення  
пасажирів автомобільним  приміським транспортом, Постанова КМУ №823 
від 25.08.2005 року “Про затвердження порядку надання одноразової 
допомоги дітям- сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, 
після досягнення ними 18 річного віку, Закон України “Про місцеве 
самоврядування”, Наказ Мінсоцполітики України  №688 від 
14.05.2018року та інші, постанови Кабінету Міністрів України від 
17.08.1998 р. № 1303 “ Про впорядкування безоплатного та пільгового 
відпуску лікарських засобів за рецептами окремих груп населення та за 
певними категоріями захворювань”, Постанови МОЗ України № 169 від 
14.04.2003 року, Постанова КМУ№ 759 від 26.08.2015,  Постанова 
Кабінету Міністрів  № 859 від 23.09.2020 року  “Деякі питання 
призначення і виплати компенсацї фізичним особам, які надають  послуги з 
догляду на непрофесійні основі”. 

3. Розробник програми Музиківська сільська рада 
4. Головний розпорядник 

бюджетних коштів 
Музиківська сільська рада 

5. Відповідальні виконавці 
програми (учасники  
програми) 

Виконавчий комітет Музиківської сільської ради  

6. Термін реалізації програми 2022 рік 
7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів,  необхідних для 
реалізації програми,всього 

609 520 грн. 
 
 

7.1. Кошти    бюджету   
Музиківської  територіальної 
громади 

605 026 грн. 

7.2. Кошти  інших 
джерел(обласний бюджет) 

4494,00грн 

 
 

ІІ. Проблема,  на  розв’язання  якої  спрямована  програма 
Фінансово-економічна криза відчутно позначилася на якості життя жителів  Музиківської територіальної 

громади. Найбільше потерпають від бідності непрацездатні особи, особи з обмеженими фізичними можливостями. 
Вжиття системних заходів щодо підвищення якості життя незаможних верств населення, збереження пріоритетних 
напрямків соціального захисту, запобігання поглибленню бідності шляхом виконання соціальних зобов'язань 
Музиківської сільської ради, дозволить реально підтримувати незаможні верстви населення територіальної громади, 
підвищувати якість їх життя, створивши систему захисту населення від соціальних ризиків в умовах реформування 
соціальної сфери.  

В умовах політико-економічної кризи, обмеженості реальних ресурсів, виникає гостра потреба перегляду та 
заміни пріоритетів у галузі соціальної захищеності та захисту жителів Музиківської територіальної громади. Як 
відомо, рівень соціальної захищеності, як окремої людини, так і територіальної громади у цілому, є справжнім 
показником рівня життя людей, мірилом та оцінкою діяльності органів місцевого самоврядування. 

Забезпечення  захисту та допомоги  не працюючим й нужденним, вирішення соціальних проблем, 
спричинених природними катаклізмами, складними життєвими обставинами, складатимуть головний зміст Програми. 

 



ІІІ. Мета програми 
Метою програми є створення сприятливих соціально-економічних,  організаційних та правових 

умов і гарантій для реалізації прав осіб з інвалідністю, ветеранів війни та соціально вразливих верств 
населення, забезпечення їх участі в економічній, соціальній, культурній та інших сферах суспільного 
життя, а також запобігання соціальній напрузі в громаді, суттєве підвищення ефективності системи 
соціальної допомоги в Музиківській територіальній громаді шляхом включення додаткових заходів щодо 
соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем та здійснення 
конкретних заходів, спрямованих на надання  підтримки незаможним верствам населення, особам з 
обмеженими фізичними можливостями, ветеранам війни, в тому числі учасникам АТО/ООС, поліпшення 
становища людей з різними фізичними вадами.  

 
 
 

ІV. Обґрунтування шляхів  і  засобів  розв’язання  проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки 
виконання програми  

Оптимальними шляхами розв’язання проблеми є надання соціально незахищеним верствам населення 
(жителям   громади)  матеріальної  допомоги   на  покращення  матеріальних  умов, лікування, реабілітацію, 
поховання, тощо; забезпечення пільгового проїзду окремих категорій громадян міським пасажирським автомобільним    
транспортом . 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок  бюджету Музиківської територіальної громади, виходячи з 
розрахунку загального обсягу фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми(Додаток 1). 

Видатки на виконання Програми передбачаються при формуванні показників бюджету Музиківської  
територіальної громади, виходячи з реальних фінансових можливостей у бюджетному році, в межах асигнувань, 
передбачених на соціальний захист та соціальне забезпечення. 

Програма  виконується  протягом  2022року.  
 
 V. Перелік завдань програми  та результативні показники  
Завдання № 1. Матеріальна допомога  мешканцям Музиківської територіальної громади, кошти для 

ветеранських організацій, привітання ювілярів громади. 
Завдання № 2. Допомога на поховання. 
Завдання № 3. Матеріальна допомога сім’ям  воїнів-афганців, учасників АТО/ООС, ліквідаторам на 

Чорнобильській АЄС. 
Завдання № 4. Одноразова допомога дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування після 

досягнення 18-річного віку. 
Завдання № 5. Одноразова допомога сім’ям, що  постраждала внаслідок форс-мажорних обставин ( 

повінь, пожежа). 
Завдання№ 6. Компенсаційні виплати  за   пільговий проїзд  окремих  категорій громадян на 

автомобільному транспорті. 
 Завдання№ 7. Забезпечення  медикаментами  громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів.              
 Завдання№ 8. Медико-соціальна та побутова допомога громадянам, людям похилого віку, інвалідам,  

учасникам АТО, сім'ям, які потребують сторонньої допомоги.  
              Завдання №9 .Забезпечення безоплатного або пільгового відпуску лікарських засобів , виробів медичного 
призначення  за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп  населення та за категоріями 
захворювань,   шляхом відшкодування  їх вартості  за  рецептами  лікарів.  
                   Завдання №10. Призначення та виплата компенсації фізичним особам,  які надають соціальні послуги  
на непрофесійній основі.  

 
Показником виконання зазначених завдань є підвищення рівня соціального захисту мешканців та підтримка 

життєздатності найбільш вразливих верств населення.  
 

VІ.  Напрями діяльності та заходи програми 
Для реалізації визначених програмою завдань передбачено здійснення ряду заходів у напрямках:  
Матеріальна допомога  мешканцям  територіальної громади надається згідно із заявами 

громадян, на підставі  Положення про порядок  надання  одноразової матеріальної допомоги  громадянам, 



які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян і передбачає грошові виплати 
на: 

- покращення матеріальних, соціально-побутових умов, допомогу на  лікування, придбання 
медикаментів, привітання ювілярів, підтримку ветеранських організацій. 

Допомога на поховання виплачується мешканцям  територіальної громади відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007р. № 99 "Про затвердження Порядку надання 
допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 
зобов'язалася поховати померлого", у разі смерті: 

- громадян, які не перебували у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями 
і не сплачували страхові внески до фонду соціального страхування України, безробітних.  

Матеріальна допомога  воїнам-афганцям, учасникам АТО/ООС, ліквідаторам на 
Чорнобильській АЕС  надається сім’ям  воїнів-афганців та  учасникам АТО/ООС, ліквідаторам. Розмір 
витрат для надання одноразової матеріальної допомоги  зазначено  в  додатку  до  програми.  

 Компенсаційні  виплати  за  пільговий проїзд окремих категорій громадян здійснюються : 
- згідно з  Порядком відшкодування вартості витрат  за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом  по Музиківській 
ОТГ ( додаток 3) ; 

- згідно договорів з перевізниками. 
Забезпечення  медикаментами  громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів надається  за рахунок коштів 
обласного бюджету на придбання медикаментів, що зазначено у додатку до програми. 

Медико-соціальна та побутова допомога громадянам, людям похилого віку, інвалідам,  
учасникам АТО, сім'ям, які потребують сторонньої допомоги включає надання медико-соціальної, 
побутової допомоги уразливим верствам населення вдома, забезпечення утримання медичної 
патронажної сестри для надання допомоги вдома самотнім громадянам похилого віку, інвалідам. 
Надається згідно кошториса ( додаток2). Патронажна медична сестра виконує вказівки сімейного лікаря з 
приводу надання медичної допомоги, забезпечує доставку медикаментів, продуктів харчування, 
супроводжує хворих до лікарні. 

Забезпечення безоплатного або пільгового відпуску лікарських засобів , виробів медичного 
призначення  за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп  населення та за категоріями 
захворювань,   шляхом відшкодування  їх вартості  за  рецептами  лікарів, згідно Постанови Кабінету 
Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303 “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску 
лікарських засобів за рецептами лікарів окремих груп населення та за певними категоріями захворювань”  та 
Постанови МОЗ України № 169 від 14.04.2003 року . 

Призначення та виплата компенсації фізичним особам,  які надають соціальні послуги  на 
непрофесійній основі згідно Постанови Кабінету Міністрів  № 859 від 23.09.2020 року. 

 
VІІ. Координація та контроль за ходом виконання  програми 

Виконання програми забезпечується Музиківською сільською радою  за рахунок коштів місцевого  
бюджету  з урахуванням його можливостей у  бюджетному році в межах асигнувань, передбачених  на  
Програму, а також інших коштів не заборонених законодавством. 

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми, цільове та ефективне 
використання коштів у процесі виконання програми забезпечує виконавчий комітет Музиківської сільської   
ради. 

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, виконавчий комітет 
Музиківської сільської ради, протягом року ініціюють внесення змін до програми на підставі даних аналізу 
щодо стану її виконання. Відповідальні виконавці подають  звіт  про  виконання  програми  2 рази на рік на 
сесії сільської ради. 

 
 

                    
 
 
 
 
 
 
   
 



       Додаток 1      до  програми «Турбота»  
                                                                                               

Розрахунок 
загального обсягу фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 

 
№ 
завд
ання 

Назва завдання  Термін 
виконання 

Вид  бюджету Сума, грн 

Завд
ання 
№1 

Надання одноразової матеріальної 
допомоги:  
- коштів Раді ветеранів сіл Музиківка та 
Східне  по 3000,00*2=6000,00 грн; 
-для привітання громадян (ювілярів), яким 
виповнюється 90 років: с.Музиківка : 
Мандрик А.М.,Чала М.А., Доценко К.Д, 
Кульчицька О.Д. 4чол. по  500 грн. 
с. Висунці: Лісна С.І.,1000,00 Лісна Н.І.  
500,00 грн. с.Східне; Всього 3500,00 гр 
 
- на лікування жителів громади 
10 чол* 5000 грн=50 000 грн; 
12*2000 грн= 24 000грн; 
10*1000 грн= 10 000 грн. 
 

На протязі 
2022року 

Місцевий бюджет 
 

91 880,00 

Завд
ання 
№2 

Допомога на поховання  по  1000,00 грн.  
після смерті особи та на підставі заяви, 
паспорта чи іншого документу, що 
посвідчує особу. 
10 чол по 1000,00 

На протязі 
2022 року 

Місцевий бюджет 10 000,00 

Завд
ання 
№3 

Надання одноразової матеріальної 
допомоги: 
- до Дня вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав (Афганістан, 
інші) 6 чол по 500,00= 3000 грн; 
- до Дня захисника Вітчизни) 47 чол по 
1000,00 грн=47 000,00; 
- ліквідаторам, що постраждали від 
наслідків Чорнобильської катастрофи,  
7 чол по 500,00 грн =3500,00; 
- ветеранам ВВВ до Дня Примирення- 1 
чол по 1000 грн= 1000,00 грн. 

На протязі 
2022року 

 

Місцевий бюджет 
 

54 500,00 
 

Завд
ання 
№4 

Надання одноразової допомоги дітям-
сиротам, дітям, позбавленим батьківського 
піклування, після досягнення 18-річного 
віку(Хлибова Г.І. Борідько О.О.)  
 2 чол*1810грн 

2022 рік Місцевий бюджет 3 620,00 

Завд
ання 
№5 

Одноразова допомога сім’ям, що  
постраждала внаслідок форс-мажорних 
обставин ( повінь, пожежа). 

На протязі 
2022 року 

Місцевий бюджет 20 000,00 

Завд
ання 
№6 

Компенсаційні  виплати  за  пільговий 
проїзд окремих категорій громадян 

2022 рік Місцевий бюджет 200 000,00 

Завд
ання 
№7 

Забезпечення медикаментами  громадян, 
що постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. 

2022 рік Обласний бюджет 4994,00 

Завд
ання 
№8 

 Медико-соціальна та побутова допомога 
громадянам, людям похилого віку, 
інвалідам,  учасникам АТО, сім'ям, які 
потребують сторонньої допомоги.  
 

2022 рік Місцевий бюджет 127 000,00 

Завд
ання 
№9 

Забезпечення безоплатного або пільгового 
відпуску лікарських засобів , виробів 
медичного призначення  за рецептами 
лікарів у разі амбулаторного лікування 

2022 рік Місцевий бюджет 77526,00 



окремих груп  населення та за категоріями 
захворювань,   шляхом відшкодування  їх 
вартості  за  рецептами  лікарів. 

Завд
ання 
№10 

Компенсаційні виплати фізичній особі, які 
надають соціальні послуги  на 
непрофесійній основі 

2022 рік Місцевий бюджет 20000,00 

 



 
 
 
Додаток 2 
до програми “Турбота” 
 

 
КОШТОРИС 

фінансування місцевої програми медико-соціальної та 
побутової допомоги одиноким громадянам, людям похилого віку,  

інвалідам, дітям-сиротам, сім'ям, які потребують сторонньої  
допомоги на 2022 рік 

 
№ 
з/п Зміст заходу Фінансова підтримка з 

місцевого бюджету 
1 2 3 

1. Матеріальна допомога літнім громадянам та інвалідам - 

1.1. Продукти харчування, враховуючи проведення 
благодійних акцій - 

1.2. Благодійні гарячі обіди - 

1.3. Одяг та взуття - 

1.4. Допомога у грошовій формі - 

1.5. 
Проведення тренінгів: «Профілактика СНІДу та 
наркоманії», «Разом з Червоним Хрестом проти 
туберкульозу та СНІДу», «За здоровий спосіб життя», 
змагань, конкурсів  

- 

2. Медико-соціальна допомога вдома та у медико-
соціальних кімнатах - 

2.1. 
Заробітна плата  та нарахування медичної 
патронажної сестри, матеріальна допомога до: 
Всесвітнього  дня Червоного Хреста — 6500 грн; 
матеріальна допомога на оздоровлення —6500  грн 

122 000,00 

2.1.1. Витрата на придбання медикаментів 5 000,00 

2.2. Матеріали, предмети, обладнання, інше.(канцтовари) - 

2.2.1. Створення запасів на складі на випадок надзвичайних 
ситуацій - 

3. 
До “Дня захисту дітей ”надання допомоги дітям-
сиротам, дітям  з малозабезпечених сімей, дітям з 
інвалідністю. 

- 

4. Інші послуги (витрати на відрядження) - 

Всього по програмі 127 000,00 
 
 



 
Додаток 3 
до програми “Турбота” 

 
 
 

Порядок  
відшкодування вартості витрат  за перевезення окремих пільгових категорій громадян на 

приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом  по 
Музиківській ОТГ на 2022 рік. 

 
1. Загальні положення 

1.1. Цей порядок визначає єдиний механізм відшкодування перевізникам вартості витрат, 
пов’язаних з перевезенням громадян, які  мають право на пільги в автомобільному транспорті 
приміського сполучення (за винятком таксі) за рахунок коштів місцевого бюджету.  

1.2. Законодавчою та нормативною підставою Порядку є Бюджетний Кодекс України, 
Закони України «Про автомобільний транспорт», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 №354 «Про 
безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» та від 16.08.1994 №555 
«Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. №354», 
Закони України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», 
«Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», «Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, 
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх 
соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», 
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», «Про охорону дитинства». 

Дія Порядку поширюється на відшкодування вартості витрат за перевезення окремих 
категорій громадян за рахунок коштів місцевого бюджету.  

1.3. Цей Порядок визначає механізм відшкодування витрат сільською радою перевізникам 
за пільговий проїзд окремих пільгових категорій громадян за рахунок коштів місцевого бюджету. 

1.4. Відшкодування витрат проводиться на підставі договору про здійснення пільгових 
перевезень окремих  категорій громадян Музиківської ОТГ автомобільним транспортом 
загального користування, укладених між перевізниками і сільською радою. 

Перевізники – отримувачі компенсацій витрат за рахунок коштів місцевого бюджету за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян для укладання договору з Музиківською ОТГ 
подають наступну інформацію: 

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 
-  договір про організацію перевезення пасажирів; 
- копію ліцензії; 
- розклад руху автобусів на маршрутах; 
- таблицю вартості проїзду на маршрутах. 
1.6. Обліку підлягають поїздки пільгових категорій громадян, яким відповідно до 

законодавства України, надано право пільгового проїзду в автомобільному транспорті загального 
користування, а саме: 

- інвалідів війни - згідно посвідчення «Інваліда війни»; 
- учасників бойових дій - згідно посвідчення «Учасника бойових дій»  
- пенсіонерів за віком - на підставі пенсійного посвідчення; 
- інвалідів та дітей-інвалідів - на підставі посвідчення, що підтверджує призначення 

соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам 
з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права 
на пенсію, та інвалідам» АБО на підставі медичних документів, які підтверджують статус 
(висновку МСЕК або висновку ЛКК), довідки органу соціального захисту населення про 



перебування на обліку та документу, який посвідчує особу (за відсутності бланків посвідчення), 
пенсійного посвідчення; 

- осіб, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів(не більше одного 
супроводжуючого) – по факту супроводження;  

- ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної 
поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів 
Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, 
ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України – при 
пред’явленні відповідного посвідчення «Ветерана військової служби», «Ветерана органів 
внутрішніх справ», «Ветерана податкової міліції», «Ветерана війни», «Ветерана Державної 
кримінально-виконавчої служби», «Ветерана служби цивільного захисту», «Ветерана Державної 
служби спеціального зв'язку та захисту інформації»; 

- реабілітованих громадян, які постраждали внаслідок репресій або є пенсіонерами - на 
підставі посвідчення реабілітованого, пенсійного посвідчення; 

- громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1 та 
категорія 2-ліквідатори) – на підставі посвідчення особи, яка постраждала внаслідок 
Чорнобильської катастрофи; 

- дітей з багатодітних сімей - на підставі посвідчення «Дитини з багатодітної сім’ї». 
 

2. Облікування фактичних перевезень громадян, яким надано право безоплатного 
проїзду автомобільним транспортом на приміських маршрутах та визначення суми втрат за 

перевезення окремих пільгових категорій громадян. 
 

2.1. Безкоштовне перевезення окремих категорій громадян, що мають право на безплатний 
проїзд згідно з чинним законодавством та вказаних у пп. 1.6 даного Порядку, здійснюється 
пасажирським автотранспортом на умовах, визначених договором на перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом, укладеним між перевізником та Музиківською ОТГ при пред'явленні 
пільговиком талона одноразового використання (далі – талон) на проїзд та відповідного 
посвідчення, що підтверджує право на пільгу.  

2.2. За отриманням талонів громадяни, що мають право на безкоштовний проїзд згідно з 
чинним законодавством та вказані у пп.1.6 Порядку, звертаються у сільську раду за місцем 
реєстрації. 

2.3. Сільська рада організовує виготовлення талонів, засвідчують їх своєю  печаткою, 
забезпечують їх зберігання, видачу та облік.  

Талон дійсний при наявності печатки  сільської ради та номеру.  
2.4. Для отримання талонів громадянин, що має право на безплатний проїзд, звертається до  

сільської ради та пред'являє особисто такі документи: 
- посвідчення про право на пільги; 
- паспорт; 
Талони видаються усім пільговим категоріям Музиківської ОТГ, що зареєстровані або  

проживають на  території ОТГ.  
2.5.Видача талонів проводиться  сільською радою з відміткою на талоні року його дії, 

прізвища, імені, по - батькові пільговика, номера та серії посвідчення. Про одержання талонів 
пільговик розписується у журналі обліку талонів. На період дії карантину – талони на пільговий 
проїзд не видаються. 

Кількість виданих талонів  в місяць –  4 шт.( 2 поїздки) або по  електронному направленню 
сімейного лікаря.  Учасникам бойових дій  талони  видаються за необхідністю. 

2.6. При посадці в автобус на автостанції пільговик пред'являє водієві: квиток (отриманий в 
касі); посвідчення про право на безкоштовне (пільгове) перевезення встановленого зразка та 
талон. При посадці за межами автостанції громадянин, що користується правом пільгового 
проїзду, пред’являє водію  автобуса відповідне посвідчення і талон, який дає право проїзду у 
відповідний період.  

Право на використання талону має тільки власник посвідчення. Талон без відповідного 
посвідчення вважається недійсним та не дає право на пільговий проїзд. 



2.7. Розрахунки фактично виконаних обсягів перевезень пільгових категорій населення в 
автобусах приміських маршрутів загального користування виконуються перевізниками на підставі 
виданих на автостанції пільгових квитків та фактичної кількості отриманих від громадян талонів та 
вартості проїзду по кожному маршруту окремо (без урахування страхового збору та ПДВ) за 
календарний місяць. 

2.8. В термін до 5-го числа місяця наступного за звітним, перевізники подають до сільської 
ради отримані від пільговиків талони та  щомісячний розрахунок . 

3. Порядок проведення відшкодування витрат 
3.1. На підставі щомісячних розрахунків  та актів звіряння у п'ятиденний термін сільська 

рада здійснює перерахування коштів на розрахунковий рахунок перевізників.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 4 
до програми “Турбота” 

 
 

Перелік пільгових категорій населення, за якими, у разі амбулаторного лікування, здійснюється  
безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів  за рецептами лікарів з наступним 

відшкодуванням за рахунок бюджетних коштів. 
(згідно постанови Кабінету Міністрів України №1303 від 17.08.1998р. зі змінами)  

1. Групи населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно: 
1) незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу їх сім’ї: 
діти віком до трьох років; 
учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі учасники Революції Гідності та особи, на яких 
поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; 
особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорій 1 та 2 відповідно до Закону 
України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; 
неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорій 1 та 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською 
катастрофою, відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи”; 
дівчата-підлітки і жінки з протипоказаннями вагітності, а також жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи (засоби контрацепції - гормональні препарати); 
пенсіонери, які отримують пенсію за віком або у зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей 
у зв’язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір 
пенсії; 
особи з інвалідністю, які отримують пенсію за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які 
отримують пенсію на дітей у зв’язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не 
перевищує мінімальний розмір пенсії, відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 
Україні”; 
особи з інвалідністю та особи, які отримують державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії, відповідно 
до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”; 
діти з інвалідністю відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”; 
ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани Національної поліції, ветерани податкової 
міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби, ветерани служби 
цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації відповідно до Закону 
України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний 
захист”; 
2) якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не 
перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу: 
діти з багатодітних сімей відповідно до Закону України “Про охорону дитинства”; 
особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 3 відповідно до Закону України “Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; 
учасники війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; 
жертви нацистських переслідувань відповідно до Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”; 
дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального 
захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, відповідно до Закону України “Про жертви 
нацистських переслідувань”; 
особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, відповідно до Закону України “Про основні засади 
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”; 
неповнолітні діти померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до 
категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України “Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; 
особи, які працювали з моменту аварії на Чорнобильській АЕС до 1 липня 1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше 
трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за 
радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими 
завданнями. 
2. Групи населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 
відсотків їх вартості: 
діти віком від трьох до шести років; 
особи з інвалідністю I і II груп відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 
Україні”; 
депортовані особи, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю, відповідно до Закону України “Про відновлення 
прав осіб, депортованих за національною ознакою”; 
реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами, відповідно до Закону 
України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”; 



почесні донори України відповідно до Закону України “Про донорство крові та її компонентів” і громадяни України, 
нагороджені нагрудним знаком “Почесний донор СРСР”, відповідно до постанови Верховної Ради України від 23 червня 
1995 р. № 240/95-ВР “Про введення в дію Закону України “Про донорство крові та її компонентів”. 

 



 
Додаток 5 
до програми “Турбота” 

 
 

Н
/
п ПІП 

Адреса 
проживан

ня 

Медичн
ий 

препара
т 

Группа 
населення 

Сума, грн План на 
2022 рік 

Розмір пенсії з 
01.12.2021 1934 грн 

1 Чихун 
Вероніка 

Олександрівна 

с.Музиків
ка 
вул.Стадіо
нна 13а 

Окістар 
3%,Урс
офальк,
Сумаме
д,Бракс
он,Мер
опонем 

Дитина з 
інвалідніст
ю 
( 
зареєстрова
на, але не 
проживає) 

56751,20    56751,20 б/о 

2 Мельникова 
Анна 

Віталіївна 

с.Музиків
ка 
вул.Твари
нників 32 

Метотр
ексат,Ф
олієва 

кислота 

Дитина з 
інвалідніст

ю 
5300 5300 б/о 

3 Чихун Артем 
Вікторович 

с.Музиків
ка вул.В 
Карла 19 

Карбам
азепім 

Інвалід 
дитинства 1 
група 

1054       1054      б/о 

4 Даник Наталя 
Генадіївна 

с.Музиків
ка 
вул.Миру 
10 

Левоко
м 

Пенсіонер 
за віком 6720 6720 Більше на 56,00 

5 Кульчицька 
Людмила 
Анатоліїна 

с.Музиків
ка,вул.Сте
пова,57 

Синкум
ар 

Пенсіонер ( 
по 
інвалідності
) 

7700 7700 Більше на 266,00 

 Всього:  
  77526,00 77526,00  

 


