
Додаток  

до рішення міської ради 

від  24.12.2019  №  6 - 17/VIІ          

 

 

Порядок 

відшкодування витрат, пов’язаних з автомобільним перевезенням 

пільгових категорій громадян 

Перещепинської об’єднаної територіальної громади 
 

І. Загальні положення 

 

Порядок на відшкодування витрат від перевезення пільгових категорій 

громадян Перещепинської об’єднаної територіальної громади 

підприємствами-перевізниками встановлює єдиний порядок обліку окремих 

категорій громадян, які користуються правом на пільговий проїзд 

приміським автомобільним транспортом (далі – Пільговик) та механізм 

визначення фактичних втрат доходів перевізників при наданні пільг на 

пільговий проїзд окремим категоріям громадян Перещепинської об’єднаної 

територіальної громади приміським автомобільним транспортом. 

Порядок розроблений з урахуванням чинного законодавства України, 

нових економічних умов діяльності суб’єктів підприємницької діяльності 

різних форм  власності, що виконують пасажирські перевезення, та в рамках 

реалізації Комплексної Програми соціального захисту населення 

Перещепинської міської ради на 2019-2021 роки.  

Порядок регламентує умови надання суб’єктами підприємницької 

діяльності всіх форм власності – юридичними і фізичними особами, що 

виконують пасажирські перевезення (надалі - Перевізник) – послуг з 

пільгового перевезення окремих категорій громадян Перещепинської 

об’єднаної територіальної громади приміським автомобільним транспортом, 

які користуються правом на пільговий проїзд на підставі Бюджетного Кодексу 

України, Закону України «Про автомобільний транспорт», Закону України від 

22.10.1993 №3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», Законом України від 28.02.1991 №796-ХІІ «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи», 

постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про 

безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», 

постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 №555 «Про поширення 

чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року 

№354», Законом України від 18.11.2004       № 2195-IV «Про соціальний 

захист дітей війни», Законом України «Про охорону дитинства» від 

26.04.2011 № 2402-ІІІ (зі змінами), Постановою Кабінету Міністрів України 

від 04.06.2015 № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим 

категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу 

сім’ї». 

 Цей Порядок визначає механізм відшкодування витрат 

Перещепинською міською радою перевізникам за пільговий проїзд окремих 

пільгових категорій громадян за рахунок коштів місцевого бюджету. 



Загальна сума відшкодування компенсаційних виплат, пов’язаних з 

перевезенням громадян, які мають право на пільги, у автомобільному 

транспорті приміського сполучення визначається кошторисними 

призначеннями на відповідний рік за рахунок коштів міського бюджету.   

Відшкодування коштів перевізникам проводиться на підставі договорів 

про відшкодування витрат за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян Перещепинської об’єднаної територіальної громади автомобільним 

транспортом загального користування, укладених між перевізниками та 

Перещепинською міською радою, яка є головним розпорядником коштів 

призначених для компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих 

категорій громадян.   

Перевізники – отримувачі компенсаційних виплат за рахунок коштів 

міського бюджету за пільговий проїзд окремих категорій громадян для 

укладання договору з Перещепинською міською радою подають наступну 

інформацію:  

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців;  

- копію чинного договору про організацію перевезення пасажирів;  

- копію ліцензії;  

- копію розкладу руху автобусів на маршрутах;  

- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку (за наявності);  

- довідку про маршрути, в якій вказується: найменування маршруту, 

назва і адреса відправного пункту та пункту прибуття, встановлені 

тарифи (вартість проїзду). 

ІІ. Облік громадян, що мають право на пільговий проїзд приміським 

автомобільним транспортом 

 

Пільговий  проїзд у приміському пасажирському транспорті надається 

відповідно до чинного законодавства України наступним пільговим 

категоріям населення на підставі посвідчення про права на пільги або 

пенсійного посвідчення, а саме:   

- інвалідам війни та прирівняних до них особам – згідно посвідчення 

«Інваліда війни», одноразового талону на безоплатний проїзд або 

квитка отриманого в касі автостанції; 

- соціальним працівникам та соціальним робітникам, що надають 

соціальні послуги непрацездатним громадянам, громадянам похилого 

віку, громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і 

потребують сторонньої допомоги за місцем проживання; 

- учасникам бойових дій (УБД) та особам, прирівняних до них – згідно 

посвідчення «Учасника бойових дій», одноразового талону на 

безоплатний проїзд або квитка отриманого в касі автостанції;  

- пенсіонерам за віком – на підставі пенсійного посвідчення та 

одноразового талону на безоплатний проїзд; 



- громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

(категорія 1 та категорія 2 - ліквідатори) – на підставі посвідчення 

особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи та 

одноразового талону на безоплатний проїзд; 

- дітям з багатодітних сімей – на підставі посвідчення «Дитини з 

багатодітної сім’ї» та одноразового талону на безоплатний проїзд. 

          Для здійснення поїздки в автобусах громадяни, що користуються 

правом пільгового проїзду, пред’являють водіям пасажирського транспорту 

відповідне посвідчення і талон одноразового використання на проїзд, який 

дає право проїзду. Відсутність талона одноразового використання на проїзд 

не є підставою для водія відмовити у перевезенні громадян, які пред’явили 

посвідчення, що підтверджує право на пільгу. 

 

Ш. Облік фактичних перевезень громадян, яким надано право 

безоплатного проїзду автомобільним транспортом на приміських 

маршрутах та визначення  витрат за перевезення окремих пільгових 

категорій громадян 

 

         Перещепинська міська рада оплачує за рахунок коштів місцевого 

бюджету виготовлення пронумерованих талонів  одноразового використання 

на проїзд (далі – талон). Уповноваженими посадовими особами міської ради, 

Голубівського, Багатського, Керносівського, Михайлівського, Шандрівського 

старостинського округу талони розповсюджуються громадянам пільгових 

категорій, які зареєстровані на території Перещепинської міської ОТГ та 

перебувають на обліку в єдиному державному автоматизованому реєстрі 

пільгових осіб (ЄДАРП). 

         Безкоштовне перевезення окремих категорій громадян, що мають право 

на безкоштовний проїзд згідно з чинним законодавством здійснюється 

пасажирським автотранспортом на умовах, визначених договорами на 

перевезення пасажирів автомобільним транспортом, укладеними між 

перевізниками та Перещепинською міською радою, при пред’явленні 

пільговиком відповідного посвідчення, що підтверджує право на пільгу, 

талона або квитка придбаного в касі автостанції.  

          Уповноважені особи Перещепинської міської ради, Голубівського, 

Багатського, Керносівського, Михайлівського, Шандрівського 

старостинського округу проводять реєстрацію, заповнення та видачу талонів 

пільговим категоріям громадян, які мають право пільгового проїзду згідно 

чинного законодавства України. Розподіл і поширення талонів проводиться 

за заявочним принципом. 

          Талон є документом суворої звітності – розміром 110х70 міліметрів з 

написом зверху: «Талон на право пільгового проїзду», білого кольору з 

відвідною серією та номером. На зворотному боці талон містить інформацію 

щодо прізвища, ім’я та по батькові, номер посвідчення та реєстраційний 

номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для 

осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за його 



серією та номером) особи, яка має право на пільговий проїзд. Талон дійсний 

при наявності печатки Перещепинської міської ради та підпису посадової 

особи, уповноваженої на видачу талонів. 

         Для отримання талонів громадянин, що має право на безкоштовний 

проїзд, звертається до Перещепинської міської ради або до старостинських 

округів Перещепинської міської ОТГ та пред’являє особисто такі документи:  

- заяву; 

- посвідчення про право на пільги;  

- паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків.         

 

           Про одержання талонів пільговик розписується у журналі обліку 

талонів. Кожному громадянину пільгової категорії, який має право згідно 

чинного законодавства на пільговий проїзд та звернувся до органу місцевого 

самоврядування, видається 8 талонів на місяць для безкоштовного проїзду. 

Загублені талони не поновлюються. А також неможливою є зміна власників, 

тобто одна людина не може здійснювати пільговий проїзд замість іншої, крім 

близьких осіб громадян не здатних до самообслуговування, про що робиться 

запис у талоні. Талон є іменним і не передається іншому пільговику. Талони 

дійсні протягом поточного року.  

          При купівлі квитка на проїзд в касі автостанції УБД та інваліди війни 

пред’являють пільгове посвідчення та реєстраційний номер облікової картки 

платника податків. При посадці в автобус на автостанції пільговик (УБД та 

інвалід війни) пред’являє водієві квиток (отриманий в касі) та посвідчення 

про право на безоплатний проїзд встановленого зразка.  

          Всі інші громадяни пільгової категорії пред’являють талон на право 

пільгового проїзду та відповідне посвідчення, що підтверджує право на 

безоплатний проїзд.  

          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. 

 

ІV. Порядок проведення відшкодування компенсації 

 

           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 і ПДВ) за календарний місяць. 

           Щомісячно автотранспортні підприємства подають до Перещепинської 

міської ради реєстр використаних талонів на право безкоштовного проїзду 

пільгових категорій громадян Перещепинської об’єднаної територіальної 

громади, звіт про суми відшкодування збитків від перевезення пільгових 

категорій населення Перещепинської міської ОТГ, звіт про суми 

відшкодування збитків від перевезення пільгових категорій населення 



(учасників бойових дій та інвалідів війни) Перещепинської міської ОТГ, що 

користуються правом на безоплатний проїзд, на підставі квитків, придбаних 

в касах автостанцій та реєстр осіб пільгових категорій (учасників бойових дій 

та інвалідів війни) Перещепинської міської ОТГ, що користуються правом на 

безоплатний проїзд по квиткам, придбаних в касах автостанцій. 

          Перещепинська міська рада на підставі розрахунків про фактично 

виконані обсяги перевезень пільгових категорій громадян, що надаються 

перевізниками, забезпечує відшкодування витрат на розрахункові рахунки 

перевізників за рахунок коштів міського бюджету в залежності від кількості 

осіб пільгової категорії, які скористалися пільговим проїздом та мешкають на 

території Перещепинської міської ОТГ. Перещепинська міська рада бере 

бюджетні зобов’язання та здійснює відповідні видатки в межах бюджетних 

асигнувань.  

 

V. Контроль та відповідальність за порушення договірних умов 

 

            Перевізник несе повну відповідальність за надання пільг на проїзд 

окремих категорій громадян за рахунок коштів міського бюджету та за 

достовірність поданих розрахунків. 

 З метою контролю за пільговими перевезеннями за необхідності 

розпорядженням Перещепинського міського голови може бути створена 

робоча група з залученням представників виконавчого апарату міської ради, 

депутатів міської ради, представників громадських організацій на території 

Перещепинської міської ОТГ. 

 

VІ. Порядок розгляду спорів 

 

            Спори, що виникають між перевізниками та Перещепинською 

міською радою вирішуються шляхом переговорів. У випадках недосягнення 

згоди між міською радою та перевізниками спори вирішуються згідно з 

чинним законодавством  України.  

 

 

 

 

 

   Секретар міської ради                                              М.Г. КОПИТЬКО 

   

 

 


