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УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЗМІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

  РІШЕННЯ 
 

23 липня 2020 року         № 194 
 

Про умови видачі талонів на перевезення 

пільгових категорій населення 

 

На виконання «Програми компенсаційних виплат за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування 

міського та приміського сполучення в Зміївському районі на 2020 рік», 

затвердженої рішенням LXXVIII сесії Зміївської районної ради VII скликання від 

16.06.2020р. № 1385-VII, з метою забезпечення перевезення пільгових категорій 

мешканців територіальної громади на міському та приміському сполученні 

автомобільним транспортом загального користування відповідно до статей 7, 37 

Закону України «Про автомобільний транспорт», статей 12, 13 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статей 20, 21, 27 

Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», пункту 11 статті 6 Закону України «Про 

статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 

Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», статті 14 Закону 

України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей», статті 6 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на 

Україні», статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», статті 38-1 Закону 

України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в України», 

постанов 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 17.05.1993 №354», 

керуючись п. 2 ч. Б ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Комсомольської селищної ради  

ВИРІШИВ: 

 

1. Визначити відповідальними за видачу талонів для обліку безкоштовного 

(пільгового) проїзду автотранспортом міського та приміського сполучення: 

- Риженко Тетяну Геннадіївну – спеціаліста І категорії Комсомольської селищної 

ради; 

- Плавун Світлану Гахроманівну – старшого інспектора Комсомольської селищної 

ради. 
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2. Встановити наступні умови видачі талонів безкоштовного (пільгового) проїзду 

автотранспортом міського та приміського сполучення: 

2.1. Громадяни, що мають право на пільговий проїзд, пред’являють спеціалісту, 

відповідальному за видачу талонів, оригінал паспорту громадянина України та 

оригінал документу, що дає право на пільговий проїзд; 

2.2. Громадяни, що мають право на пільговий проїзд, подають спеціалісту, 

відповідальному за видачу талонів, заяву встановленої форми, яка затверджена 

рішенням виконавчого комітету Комсомольської селищної ради від 23.06.2020 № 

170. До заяви додаються: копія паспорту заявника та копія документу, що дає 

заявнику право на пільговий проїзд; 

2.3. Отримання талонів безкоштовного (пільгового) проїзду засвідчується підписом 

заявника в Журналі обліку виданих талонів. 

 

3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету 

Комсомольської селищної ради від 23.06.2020 № 170. Пункти 2, 3, 4, рішення 

виконавчого комітету Комсомольської селищної ради від 23.06.2020 № 170 вважати 

пунктами 1, 2, 3 – відповідно. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради – Тимченко Олену 

Володимирівну. 

 

 

 

Комсомольський селищний голова      Дмитро ДІХТЯР 

 


