Управління праці та соціального захисту населення Олевської районної державної
адміністрації зазначає, що пільговим перевезенням громадян Олевського району в
приміських маршрутах здійснюється автотранспортним підприємством ТзДВ «РІМ Богдан». Перевезення громадян залізницею проводить Державне територіально-галузеве
об’єднання «Південно-Західна залізниця».
Станом на 01.01.2015 року на обліку в управлінні перебуває 16903 громадяни, які
проживають в Олевському районі та згідно чинного законодавства мають право на
пільговий проїзд в приміському транспорті загального користування.
12 січня 2015 року з автопідприємством ТзДВ «РІМ - Богдан» заключено договори
за № 1-11 на 2015 рік по перевезенню пільгових категорій громадян автотранспортом на
приміських маршрутах у відповідності до Бюджетного Кодексу України, Закону України
«Про Державний бюджет України на 2015 рік».
З 1 січня 2015 року набув чинності Закон України «Про внесення змін та визнання
такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 р.
№ 76-VIII.
Відповідно до норм цього закону окремі категорії громадян втрачають право на
пільговий проїзд.
Водночас, Прикінцевими положеннями цього закону установлено, що норми цього
Закону в частині вилучення пільгового проїзду окремих категорій громадян набувають
чинності з 1 червня 2015 року.
Слід зазначити, що відповідно до п.5 ст.102 Бюджетного Кодексу України за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надаються пільги та
компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян, а саме: :ветеранам війни;
особам, на яких поширюється дія Закону України"Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
вдовам (вдівцям) та батькам померлих(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань;
ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової
міліції; ветеранам державної
пожежної
охорони;
ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям)
померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів податкової міліції,
ветеранів державної пожежної охорони,
ветеранів
Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та
ветеранів Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України;
особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження
військової служби; інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів І
групи або дітей-інвалідів(не більше одного супроводжуючого); пенсіонерам з числа
слідчих прокуратури; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи( ліквідаторам, потерпілим І категорії, дітям-інвалідам, інвалідність, яких
пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС ); дружинам(чоловікам) та опікунам (на час
опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською
катастрофою, суддям у відставці, дітям з багатодітних сім'ям.
Про подальші зміни в чинному законодавстві щодо пільгового перевезення
громадян Олевського району управлінням буде проінформовано додатково.
Управління праці та соціального захисту населення Олевської райдержадміністрації.

