
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  22 грудня 2016 року                     № 449 

 

 

Про затвердження міської Програми 

відшкодування компенсації за  перевезення 

окремих пільгових категорій громадян на  

приміських маршрутах загального користування 

автомобільним транспортом  по Маловисківській 

міській раді на 2017-2020 роки 

 

 

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 29, 37 

Закону України «Про автомобільний транспорт», ст. 91 Бюджетного Кодексу України та з 

метою організації пільгового проїзду окремих категорій громадян на приміських маршрутах 

загального користування автомобільним транспортом,  враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, міська  

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити міську Програму відшкодування компенсації за перевезення окремих 

пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування 

автомобільним транспортом у об’єднаній територіальній громаді  на 2017-2020 роки 

(додається). 

2. Затвердити Порядок відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 

категорій громадян на приміських маршрутах міської ради загального користування 

автомобільним транспортом на 2017-2020 роки (додається). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів Жовтило А.В. та постійну комісію міської ради з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

 

 

 

Міський голова                                   Ю.Л.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням міської ради  

від 22 грудня 2016 року № 449 

Секретар ради  

____________Л.А.ПОСТОЛЮК 

 

 

МІСЬКА  ПРОГРАМА 

відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на 

приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у 

Маловисківській міській раді  на 2017-2020  роки 

 

Розділ І 

Загальна характеристика Програми 

Міська  Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 

категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним 

транспортом у об’єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки (далі - Програма) 

направлена на організацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на приміських 

маршрутах загального користування. 

Програма розроблена відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2017 рік», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень 

соціальної політики)» № 3628, Бюджетного Кодексу України, Законів України «Про 

автомобільний транспорт», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого 

віку»,«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 реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону 

дитинства» та 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» . 

 

Розділ ІІ 

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

На території громади проживають  особи, які мають право на пільговий проїзд у 

приміському автомобільному транспорті загального користування згідно з чинним 

законодавством, в тому  числі: інваліди війни, учасники бойових дій, члени сімей 

військовослужбовців, які загинули під час АТО, пенсіонери за віком, інваліди І та ІІ групи,  

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1 та 

категорія 2-ліквідатори), діти з багатодітних сімей, діти-сироти, позбавлені 

батьківського піклування. 

До 2016 року у Державному бюджеті України передбачались видатки на компенсацію 

за пільговий проїзд окремих категорій громадян, визначених законодавством. 

В Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та в проекті Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» відповідні видатки у вигляді 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам не були передбачені.  



Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого бюджету на 

місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення та компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян. 

Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, оскільки пільговим 

категоріям громадян проблематично скористатися правом на пільговий проїзд через 

відсутність фінансового ресурсу, а перевізники несуть фінансові втрати через відсутність 

компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян. 

Розв’язання даної проблеми потребує скоординованих дій структурних підрозділів 

міської ради. 

Програму передбачається виконати протягом 2017-2020 років. 

 

Розділ ІІІ 

Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на 

пільговий проїзд автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах 

загального користування та відшкодування компенсації за проїзд окремим пільговим 

категоріям громадян, що проживають на території об’єднаної територіальної громади,  за 

рахунок коштів міського бюджету. 

 

Розділ ІV 

 

Ресурсне забезпечення Програми. 

 

Обсяги фінансування на виконання Програми визначені у додатку № 2 до Програми. 

 

Розділ V 

 

Заходи Програми 

 

Захід Програми, виконавці та терміни його виконання визначені у додатку № 3 до 

Програми. 

 

 

Розділ VІ 

Результативні показники 

(критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми) 

Завдання: 

Зниження соціальної напруги серед пільгової категорії населення району. 

Компенсація вартості проїзду окремим пільговим категоріям громадян, що 

проживають на території об’єднаної територіальної громади, автомобільним 

транспортом на приміських маршрутах(протяжність не перевищує 50 км) за умови 

пред’явлення пільгового посвідчення та квитків, що засвідчують проїзд, до моменту 

внесення змін до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 

рік». 

Очікуваний результат:  

Реалізація Програми забезпечить організацію пільгового проїзду окремих категорій 

громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом та 

компенсацію вартості проїзду окремим категоріям громадян автомобільним транспортом на 

приміських маршрутах загального користування. 

 

 

 



Розділ VІІ 

Система управління та контролю за ходом виконання Програми. 

 

Організаційний супровід та координація діяльності щодо виконання Програми 

здійснюється працівниками відділу надання соціальних послуг населенню виконавчого 

комітету міської ради відповідно до Порядку відшкодування компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян на приміських маршрутах загального користування 

автомобільним транспортом на території об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 

роки. 

Контроль за виконанням Програми здійснюється  постійною комісією міської ради з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Програми 

 

П А С П О Р Т  

Міської  Програми відшкодування компенсації за проїзд окремим пільговим 

категоріям громадян на приміських маршрутах загального користування 

автомобільним транспортом на території об’єднаної територіальної громади на 2017-

2020 роки 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Відділ надання соціальних послуг населенню 

виконавчого комітету міської ради  

2. Розробник Програми Відділ надання соціальних послуг населенню 

виконавчого комітету міської ради 

3. Співрозробники Програми Фінансово-економічний відділ виконавчого 

комітету міської ради 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ надання соціальних послуг населенню 

виконавчого комітету міської ради  

5. Учасники Програми Відділ надання соціальних послуг населенню 

виконавчого комітету міської ради, фінансово-

економічний відділ виконавчого комітету 

міської ради. 

6. Термін реалізації Програми 2017-2020 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть участь 

у виконанні Програми  

Міський бюджет 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, всього на рік 

199,0  тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Програми 

 

 

Ресурсне забезпечення 

Міської  Програми відшкодування компенсації за проїзд окремим пільговим 

категоріям громадян на приміських маршрутах загального користування 

автомобільним транспортом на території об’єднаної територіальної громади на 2017-

2020 роки 

 

тис.грн.  

 

Обсяг 

коштів, 

які 

пропонуєт

ься 

залучити 

на 

виконання 

Програми 

Витрати на перевезення окремим пільговим категоріям громадян, в тім 

числі: 

Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

Інвалі

ди 

війни, 

УБД, члени 

сімей 

військовос

лужбовців, 

які 

загинули в 

АТО 

Діти 

багатодітни

х сімей, 

діти-сироти, 

позбавлені 

батьківськог

о 

піклування 

Громадяни

, що постр. 

внасл. 

Чорноб. 

катастр.І 

та ІІ 

категорії 

Пенсіонер

и за віком 

Інвалі 

ди І та 

ІІ 

групи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обсяг 

ресурсів 

на 2017 

рік 

185 251 257 107 2249 165 199,0 

 

 

Діти інваліди та інваліди з дитинства – 155 осіб    

 

 

 

Обсяг фінансування уточнюється при внесенні змін до  міського бюджету у межах 

видатків, передбачених на виконання завдань і заходів Програми. 

 

 



Додаток №3 

до Програми 

 

Заходи 

Міської  Програми відшкодування компенсації за проїзд окремим пільговим категоріям громадян на приміських маршрутах 

загального користування автомобільним транспортом на території об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки 

 

№ 

п/п 
Перелік заходів програми 

Строк 

виконанн

я заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

Всього у 

тому 

числі, 

за 

рокам

и 

2
0
1
6

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Виплата компенсації за проїзд 

автомобільним транспортом 

пільговим категоріям громадян 

на приміських маршрутах 

загального користування 

2017-

2020 

Відділ надання соціальних 

послуг населенню 

виконавчого комітету 

міської ради 

Міський  бюджет 

В межах 

фінансув

ання 

В 

межах 

фінан

суван

ня 

Підвищення рівня 

соціального 

захисту окремих 

категорій 

населення через 

виплату 

компенсації за 

пільговий проїзд. 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням міської ради  

від 22 грудня 2016 року № 449 

Секретар ради  

____________Л.А.ПОСТОЛЮК 

 

Порядок  

відшкодування компенсації за проїзд окремим пільговим категоріям громадян на 

приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 

території об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки 

 

1. Загальні положення 

1.1. Цей порядок визначає єдиний механізм відшкодування вартості проїзду окремим 

пільговим категоріям громадян, які проживають на території об’єднаної територіальної 

громади та   мають право на пільги в автомобільному транспорті приміського сполучення (за 

винятком таксі) за рахунок коштів міського бюджету.  

Порядок розроблений на виконання міської Програми відшкодування компенсації за 

проїзд окремим пільговим категоріям громадян на приміських маршрутах загального 

користування автомобільним транспортом на території об’єднаної територіальної громади на 

2017-2020 роки. 

1.2. Законодавчою та нормативною підставою Порядку є проект Закону України «Про 

Державний бюджет на 2017 рік», Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих 

положень соціальної політики)»                           № 3628 , 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 реабілітацію жертв політичних репресій на 

Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства». 

Дія Порядку поширюється на відшкодування компенсації за проїзд окремим 

категоріям громадян за рахунок коштів місцевого бюджету.  

 

1.3.Цей Порядок визначає механізм відшкодування відділом надання соціальних  

послуг населенню виконавчого комітету Маловисківської міської ради окремим категоріям 

громадян за пільговий проїзд за рахунок коштів міського бюджету. 

1.4.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.  

1.5. Відшкодування компенсаційних виплат проводиться на підставі пільгових 

посвідчень та квитків,що засвідчують проїзд громадян  пільгових категорій, які проживають 

на території міської ради автомобільним транспортом загального користування, до відділу 

надання соціальних послуг населенню виконавчого комітету Маловисківської міської ради  



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),  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;  

-  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,дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування  - на 

підставі посвідчення «Дитини з багатодітної сім’ї» та ін.. 

  

2. Облікування фактичних перевезень громадян, яким надано право 

безоплатного проїзду автомобільним транспортом на приміських маршрутах та 

визначення суми відшкодування за проїзд окремим пільговим категоріям громадян. 

2.1. Відшкодування проводиться  1 раз на місяць окремим категоріям громадян, що 

мають право на безплатний проїзд згідно з чинним законодавством та вказаних у пп. 1.6 

даного Порядку; здійснюється  на  підставі посвідчення,що підтверджує право громадянина  

на пільгу, та квитків, що засвідчують проїзд.  

 

2.2. За отриманням відшкодування громадяни, що мають право на безкоштовний 

проїзд згідно з чинним законодавством та вказані у пп.1.6 Порядку, звертаються до міської 

ради та пред'являють такі документи: 

- посвідчення про право на пільги; 

- копію паспорта; 

- копію ідентифікаційного коду; 

- квитки ( засвідчують проїзд громадянина  не частіше 4 раз на місяць); 

- реквізити банківського рахунку; 

- заяву; 

 

3. Порядок проведення відшкодування компенсації 

 

3.1. Міська рада на підставі пред’явлених документів, забезпечує відшкодування 

компенсаційних виплат пільговим категоріям громадян, які проживають на території 

об’єднаної територіальної громади.  

3.2.Міська рада бере бюджетні зобов’язання та здійснює відповідні видатки в межах 

бюджетних асигнувань. 


