
ПРОЕКТ 

 
Восьма сесія Знам’янської міської ради сьомого скликання  

 

РІШЕННЯ  

 
від   19 лютого  2016 року                             № ____  

м. Знам’янка 
 

Про звернення депутатів Знам’янської міської ради  

Кіровоградської області сьомого скликання  
до Верховної Ради України та Кабінету  Міністрів України  

щодо необхідності перегляду Державного бюджету на 2016 рік 
 

 

З метою ефективного соціального захисту населення міста, забезпечення цільового 
використання бюджетних коштів, беручи до уваги висновки постійних комісій міської ради, 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звернення депутатів Знам’янської міської ради сьомого скликання до 
Верховної Ради України та Кабінету  Міністрів України щодо необхідності перегляду 

Державного бюджету на 2016 рік (додається). 
2. Направити дане звернення до Верховної Ради України та Кабінету  Міністрів України. 

3. Оприлюднити текст звернення на офіційному веб-сайті Знам’янської міської ради та в 
газеті «Знам’янські вісті». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету та економічного розвитку міста (гол. М.Терновий) 
 

Міський голова                                                  С. Філіпенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Пояснювальна записка  

до проекту рішення «Про звернення депутатів Знам’янської міської ради Кіровоградської 

областів сьомого скликання до Верховної Ради України та Кабінету  Міністрів України 

щодо необхідності перегляду Державного бюджету на 2016 рік»  

 

 

 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення: 25 грудня 2015 
року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про державний бюджет України 
на 2016 рік», яким не передбачено субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання пільг з послуг зв'язку, інши х передбачених законодавством пільг та 
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, за рахунок якої 

фінансуються зазначені видатки (згідно із пунктом 5 статті 102 Бюджетного кодексу 
України).  

Поряд з тим, Відповідно до законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про основні засади 
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про 

статус ветеранів військової служби, ветеранів органів  внутрішніх справ і деяких інших 
осіб та їх соціальний захист”, “Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про реабілітацію жертв політичних репресій в 
Україні”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про охорону 
дитинства” деяким категоріям громадян надано пільги на проїзд, зв'язок, санаторно-

курортне лікування, безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир 
тощо. 

Крім того, постановами Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 
354 “Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування” та від 
16 серпня 1994 року № 555 “Про поширення чинності постанови КМУ від 17 травня 

1993 року № 354” пенсіонерам та інвалідам надано право безплатного проїзду на 
міському пасажирському транспорті загального користування (крім метрополітену і 

таксі) та приміських маршрутах.  
2. Потреба і мета прийняття рішення: метою і завданням даного рішення є доведення до 

Верховної Ради України та Кабінету  Міністрів України  позиції депутатів  Знам’янської 

міської ради Кіровоградської області сьомого скликання, що є представниками інтересів 
мешканців міста, про необхідність перегляду Державного бюджету-2016. 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття 

рішення: ефективний соціальний захист населення; забезпечення цільового 
використання бюджетних коштів ; внесення змін до Закону України “Про Державний 

бюджет України на 2016 рік” та передбачення зазначеної субвенції окремим категоріям 
громадян, які мають право на пільговий проїзд.  

4. Механізм виконання рішення: прийняття рішення міською радою,  направлення 
звернення до Верховної Ради України та Кабінету  Міністрів України. 

 

 
 

 

Начальник фінансового управління                                       Т.Іваськів 

 

 



 

 

Звернення 

депутатів Знам’янської міської ради сьомого скликання 

Кіровоградської області до  Верховної Ради та Кабінету Міністрів України 

 
     Ми, депутати Знам’янської міської ради сьомого скликання Кіровоградської області 

просимо посприяти  щодо передбачення у Державному бюджеті України на 2016 рік субвенції   
місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством 
пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян. 

       Відповідно до законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про статус ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, 

“Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про реабілітацію 
жертв політичних репресій в Україні”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні”, “Про охорону дитинства” деяким категоріям громадян  надано пільги на проїзд, 
зв'язок, санаторно-курортне лікування, безплатний капітальний ремонт власних жилих 
будинків і квартир тощо.  

        Крім того, постановами Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354 “Про 
безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування” та від 16 серпня 1994 

року № 555 “Про поширення чинності постанови КМУ від 17 травня 1993 року № 354” 
пенсіонерам та інвалідам надано право безплатного проїзду на міському пасажирському 
транспорті загального користування (крім метрополітену і таксі) та приміських маршрутах.  

Однак Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” не передбачено 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших 

передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян, за рахунок якої фінансуються зазначені видатки (згідно із пунктом 5 статті 102 
Бюджетного кодексу України).  

      Враховуючи соціальну значущість, актуальність означеної проблеми та з метою 
ефективного соціального захисту населення, забезпечення цільового використання бюджетних 

коштів, Знам’янська міська рада пропонує терміново внести зміни до Закону України “Про 
Державний бюджет України на 2016 рік” та передбачити зазначену субвенцію окремим 
категоріям громадян, які мають право на пільговий проїзд.  

 
 З повагою, депутати Знам’янської міської ради  

 Кіровоградської області сьомого скликання  
 

Затверджено  рішенням Знам’янської міської ради  

Кіровоградської області сьомого скликання 
           від _____________№_____ 

 
Міський голова                                                   С.Філіпенко  


