
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

__19.01.2022______                                       м. Лиман                                             №___7_____ 

 
 Про затвердження Порядку використання 
бюджетних коштів, передбачених  на 
здійснення компенсаційних виплат за 
пільговий проїзд окремих категорій 
громадян на залізничному транспорті  
 
 

 
З метою реалізації державної політики в галузі соціального захисту 

населення, відповідно до статті 91 Бюджетною кодексу України,  Законів  
України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про статус 
ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 
Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про реабілітацію 
жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 
«Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 
України», постанов Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 №354 «Про 
безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», від 
05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання соціального захисту та 
матеріального забезпечення дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування», від 29.01.2003 року №117 «Про Єдиний державний автоматизований 
реєстр осіб, які мають право на пільги», на виконання Програми економічного і 
соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2022 рік», 
керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», 
виконавчий  комітет  : 

 
ВИРІШИВ: 

          
1. Затвердити Порядок використання бюджетних коштів, передбачених на 

здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
на залізничному транспорті (додається). 

2. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Мальченко) 
забезпечити виконання Порядку використання бюджетних коштів, передбачених на 
здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
на залізничному транспорті в межах асигнувань, передбачених у бюджеті Лиманської 
міської  територіальної громади на 2022 рік. 
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3. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) забезпечити фінансування 

видатків на здійснення компенсаційних виплат  за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян на залізничному транспорті  перевізнику за перевезення пільгових категорій 
громадян – мешканців Лиманської міської територіальної громади залізничним 
транспортом  в межах бюджетних асигнувань, передбачених у бюджеті Лиманської 
міської територіальної громади на 2022 рік. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови   АФОНІНА Юрія 

 
 
 
 

Міський  голова                                                 Олександр ЖУРАВЛЬОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

міської ради 

_19.01.2022_№  ____7______ 

 

ПОРЯДОК 
використання бюджетних коштів, передбачених на здійснення компенсаційних 

виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті  
 

1.Загальні положення 
 
1.1 Порядок використання бюджетних коштів, передбачених на здійснення 

компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 
залізничному транспорті (далі - Порядок), визначає механізм здійснення 
компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 
залізничному транспорті (далі - Компенсаційні виплати) відповідно до чинного 
законодавства.  

1.2 Дія Порядку поширюється на пільгові перевезення залізничним 
транспортом на підставі оформлених та виданих пасажирам безоплатних (пільгових) 
проїзних документів (квитків) в касах залізничних станцій, які знаходяться на 
території Лиманської міської територіальної громади та поїздах приміського 
сполучення.  

1.3 Законодавчою та нормативною основою Порядку є Бюджетний кодекс 
України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус 
ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких 
інших осіб та їх соціальний захист»,«Про реабілітацію жертв репресій 
комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про 
охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 
України», постанов Кабінету Міністрів України: від 17.05.1993 №354 «Про 
безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» ( із змінами), 
від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання соціального захисту та 
матеріального забезпечення дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування», від 29.01.2003 року №117 «Про Єдиний державний автоматизований 
реєстр осіб, які мають право на пільги» (із змінами), від 16.12.2009 № 1359 «Про 
затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові 
перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян», наказ 
Міністерства Інфраструктури України від 15.03.2016 №107 «Про затвердження Змін 
до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним 
транспортом України».  

 
2.Перелік категорій пільговиків 

 
2.1. Право на одержання пільги за проїзд залізничним транспортом мають 

наступні пільгові категорії громадян:  
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№ 
п/п 

ПЕРЕЛІК КАТЕГОРІЙ 

1. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
від22.10.1993 року №3551-XII, ст.12,ст..13, в т.ч.: 

 - учасники бойових дій 
 - особи з інвалідністю внаслідок війни 
2. Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх 
соціальний захист» від 24.03.1998 року № 203/98-ВР, ст.6, в т.ч.: 

 - ветерани військової служби 
 - ветерани органів внутрішніх справ 
 - ветерани Національної поліції 
 - ветерани податкової міліції 
 - ветерани служби цивільного захисту 
 - ветерани державної пожежної охорони 
 - ветерани Державної кримінально-виконавчої служби; 
 - ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України 
 - інші особи на яких поширюються дія Закону України «Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 
Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» 

3. Закон України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного 
тоталітарного режиму 1917-1991 років»  від 17.04.1991 року № 962-XII, ст..6, 
в т.ч.: 

 - реабілітована особа з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонером 
4. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року № 796-XII, в т. ч.: 
 - громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

віднесені до категорії 1 (стаття 20) 
 - учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до 

категорії 2 (стаття 21) 
5. Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з  інвалідністю в 

Україні» від 21.03.1991 року № 875-XII, ст. 38-1, в т.ч.: 
 - особи з інвалідністю І та ІІ груп (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни) 
 -діти з інвалідністю до 18 років 
 - особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з 

інвалідністю (не більше одного супроводжуючого) 
6. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року № 2402-III, ст. 

13, вт. ч.: 
 - діти з багатодітної сім’ї 
7.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про безплатний проїзд пенсіонерів 

на транспорті загального користування» від 17.05.1993 року № 354 зі 
змінами, Постанова Кабінету Міністрів України «Про поширення чинності 
постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. №354» від 16  
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 серпня 1994 №555 із змінами в т. ч.: 

 - пенсіонери за віком 
 - особи з інвалідністю 
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 №226 «Про поліпшення 

виховання, навчання соціального захисту та матеріального забезпечення дітей 
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», ст.. 11 

 - діти сироти 
 - діти позбавлені батьківського піклування 

 
2.2. Вказаний перелік категорій пільговиків може бути розширений (змінений) 

відповідно до законодавства України.  
 
2.3. Пільги надаються на підставі посвідчення, що дає право на пільги.  
 
3. Порядок виділення коштів та розрахунків за пільговий проїзд  
 
3.1. Компенсаційні виплати здійснюються на підставі укладених договорів між 

Управлінням соціального захисту населення Лиманської міської ради (далі – 
Управління) та Перевізником. Договір укладається в межах кошторисних призначень. 
Перевізник для укладання договору з Управлінням подає наступні документи: 

 - виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців; 

 - копію ліцензії на право здійснення залізничних пасажирських перевезень;  
- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку (за наявності).  
3.2 Підставою для обчислення суми компенсації є рахунок на суму, яка 

підлягає компенсації, облікова форма про недоотримані кошти за перевезення 
залізничним транспортом окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких 
відшкодовується з державного та місцевих бюджетів (затверджена постановою 
Кабінету Мініметрів України від 16.12.2009 №1359).  

3.3 Перевізник, який здійснює перевезення громадян пільгових категорій, 
зобов’язаний:  

3.3.1. Щомісячно не пізніше 15 числа, що настає за звітним, надавати 
Управлінню:  

- рахунок на суму, яка підлягає компенсації;  
- облікову форму про недоотримані кошти за перевезення залізничним 

транспортом окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких 
відшкодовується з державного та місцевих бюджетів;  

- акт звіряння розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
залізничним транспортом – Форма №3 – пільга (затверджений наказом Мінпраці 
України від 28.03.2003 № 83 за погодженням з Мінфіном та Держкомстатом).  

Відсутність одного із документів, визначених у цьому пункті, позбавляє 
перевізника права на отримання компенсаційних виплат.  

Документи, зазначені в пункті 3.3.1 за грудень 2022 року Перевізник повинен 
надати до Управління до 20 грудня 2022 року. Перевізник несе персональну 
відповідальність за достовірність наданих документів.  

3.4 Розрахунки між Управлінням та Перевізником проводяться в  
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безготівковій формі шляхом перерахування Управлінням коштів компенсації за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян.  

 
4.Управління соціального захисту населення:  
 
4.1. Є головним розпорядником коштів місцевого бюджету в частині видатків 

на відшкодування витрат перевізникам за пільгове перевезення.  
4.2. Бере бюджетні зобов’язання та здійснює відповідні видатки в межах 

бюджетних асигнувань.  
4.3. Щомісяця приймає рахунок на суму, яка підлягає компенсації, облікову 

форму про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих 
категорій громадян, витрати на перевезення яких відшкодовується з державного та 
місцевих бюджетів (затверджена постановою Кабінету Мініметрів України від 
16.12.2009 №1359).  

4.4. Надає заявку на фінансування до Фінансового управління Лиманської 
міської ради в межах бюджетних призначень передбачених кошторисом.  

 
5. Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд громадян 

припиняється у разі:  
- закінчення терміну дії Договору про виплату компенсації за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського (міжміського) 
сполучення з використанням бюджетних коштів;  

- закінчення терміну дії або позбавлення Перевізника ліцензії на здійснення 
пасажирських перевезень.  

5.1 В разі припинення дії зазначеного Договору Сторони повинні виконати 
зобов’язання, які в них виникли до припинення цього Договору.  

 
Порядок використання бюджетних коштів, передбачених на здійснення 

компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 
залізничному транспорті підготовлено управлінням соціального захисту населення 
міської ради. 

 
     

 
Начальник управління соціального 
захисту населення 

    
 
Ганна МАЛЬЧЕНКО 

 
Керуючий справами 
 виконавчого комітету 

    
Олександр ПОГОРЕЛОВ  

 


