
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                   №________ 

                                                                 м. Лиман 

 

 

Про затвердження Порядку використання 

бюджетних коштів, передбачених на 
компенсації за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян автомобільним 

транспортом розробленого на виконання 

Програми економічного і соціального 

розвитку Лиманської об’єднаної 
територіальної громади на 2021 рік  

 
 

З метою організації відшкодування перевізнику за надані послуги з пільгового 

проїзду окремих категорій громадян загального користування автомобільним 

транспортом, відповідно до статей 4, 48 та 91 Бюджетного кодексу України, статей 29, 

37 Закону України «Про автомобільний транспорт», на виконання Програми 

економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 
2021 рік, керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», 

виконавчий  комітет 
 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Порядок використання бюджетних коштів, передбачених на 
компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним 

транспортом, розробленого на виконання Програми економічного і соціального 

розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік (додається). 

2. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Мальченко) 

забезпечити виконання Порядку використання бюджетних коштів, передбачених на 
компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним 

транспортом, розробленого на виконання Програми економічного і соціального 

розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік в межах 

асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті на 2021рік. 

3. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) забезпечити фінансування 

видатків на здійснення компенсаційних виплат перевізнику за перевезення пільгових 

категорій громадян автомобільним транспортом в межах асигнувань, передбачених у 

місцевому бюджеті  на 2021рік. 

 

 

 

 

 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 



голови  Афоніна Ю.А. 

 

 

 

 
Міський  голова                                                 О.В.Журавльов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого  

комітету  міської ради 

 №  

 

 

 

Порядок 

використання бюджетних коштів, передбачених на компенсації за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом, розробленого на 
виконання Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об’єднаноїтериторіальної громади на 2021 рік  

 
 

1.Загальніположення 

 

1.1. Порядок використання бюджетних коштів, передбачених на компенсації 
за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом, 

розробленого на виконання Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 
об’єднаної територіальної громади на 2021 рік (далі - Порядок), визначає механізм 

здійснення компенсації за пільгові перевезення перевізником, який здійснює 
перевезення пільгових категорій населення Лиманської об’єднаної територіальної 
громади згідно чинногозаконодавства. 

 

1.2. Законодавчою та нормативною основою Порядку є Бюджетний кодекс 

України, закони України «Про автомобільний транспорт», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закон України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх 

соціального захисту», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України «Про охорону 

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

України», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 N 354 «Про 

безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» зі змінами. 
 

2.Перелік категорійпільговиків 

 

 

2.1. Право на одержання пільги на проїзд автомобільним транспортом загального 

користування мають наступні пільгові категоріїгромадян: 
 

 
 

№ 

п/п 

ПЕРЕЛІК КАТЕГОРІЙ 

1. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 
22.10.1993 року №3551-XII, 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, в т.ч.: 

 - ветерани військової служби 

 - ветерани органів внутрішніх справ 
 - 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 соціальнийзахист» 

3. Закон України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного 

режиму 1917-1991 років»  від17.04.1991 року № 962-XII, 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 
докатегорії 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, 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 особ з інвалідністю першої групи або дітей з 
інвалідністю (не більше одного супроводжуючого) (стаття 38-1) 

6. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року № 2402-III, в т. 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 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» 
 - діти сироти 
 - діти позбавлені батьківського піклування 

 

2.2 Даний перелік категорій пільговиків може бути розширений (змінений) 

відповідно до законодавстваУкраїни. 

2.3 Пільги надаються на підставі посвідчення, що дає право напільги. 

 



3.Порядок виділення коштів та розрахунків за пільговий проїзд 

 

3.1. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом здійснюються на підставі укладеного договору 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 наступнуінформацію: 

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

підприємців; 

- копію чинного договору про перевезенняпасажирів; 

- копіюліцензії; 
- копію розкладу руху автобусів намаршруті; 
- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку (занаявності); 
- довідку про маршрути, в якійвказується: 

- найменуваннямаршруту; 

- встановленітарифи. 

 

3.2. Підставоюдляобчисленнясумикомпенсаціїєзвітніданіперевізниказаформою 

№ 51-авто (місячна), інші форми звітності, що застосовуються автотранспортним 

підприємством. При цьому за основу при складанні розрахунків приймається кількість 
перевезених платних пасажирів, затверджений тариф та коефіцієнт співвідношення 

кількості пасажирів-пільговиків та пасажирів, що оплачуютьпроїзд. 

3.3. Коефіцієнт співвідношення чисельності пасажирів-пільговиків та 
пасажирів, які оплачують проїзд в автомобільному транспорті, визначається міською 

комісією з визначення коефіцієнта співвідношення чисельності пасажирів-пільговиків 

та пасажирів, які оплачують проїзд автомобільним транспортом (надалі – Міська 
комісія) на підставі поданих перевізниками звітів форми№ 51-авто (місячна), 

проведених вибіркових перевірок Міською комісією. Коефіцієнт співвідношення, 

визначений рішенням Міської комісії, доводиться до відома перевізника та 
використовується для обчислення суми компенсації для здійснення компенсації за 
пільговий проїзд  окремих категорій громадян автомобільнимтранспортом. 

3.4. У разі потреби або наявності підтверджених письмових скарг від пасажирів 

пільгової категорії створюється робоча група з перевірки факту перевезення пільгової 
категорії населення автомобільним транспортом. Після проведених перевірок та 
виявлення невідповідностей показників, передбачених розрахунками, перевізник 

зобов’язаний провести перерахунок щодо сумикомпенсації. 
4.Перевізник, який здійснює перевезення громадян пільгових категорій 

зобов’язаний: 

4.1 Беззаперечно виконувати вимоги Закону України “Про автомобільний 

транспорт” в частині надання права на пільги громадянам щодо користування 

транспортом; 

4.2 Щомісячно до 15 числа, що настає за звітним, надавати Управлінню: 

- щомісячні розрахунки суми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян автомобільним транспортом(додається); 

- звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (форма 
№ 51-авто (місячна)); 

- розрахунок наданих пільг приперевезеннях; 

- акти звірки на наданняпільг. 



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

Документи, зазначені вище в даному пункті за грудень 2021 року Перевізник 

повинен надати до Управління до 20 грудня 2021 року. 

4.3 Розрахунки між Управлінням та Перевізником проводяться в безготівковій 

формі шляхом перерахування Управлінням коштів компенсації за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на розрахунковий рахунокПеревізника. 
 

 5.Управління соціального захистунаселення: 

5.1 Є головним розпорядником коштів місцевого бюджету в частині видатків на 
відшкодування витрат перевізнику за пільговеперевезення. 

5.2 Бере бюджетні зобов’язання та здійснює відповідні видатки в межах 

бюджетних асигнувань. 

5.3 Щомісяця приймає розрахунки суми компенсації за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян автомобільним транспортом, звіт про перевезення 

вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (форма № 51-авто (місячна) 
затверджена наказом Державної служби статистики України від 21.06.2019 року № 

223), розрахунок наданих пільг при перевезеннях в межах призначень, 

передбаченихкошторисом. 

5.4 Здійснює перевірку наданих Перевізником розрахунків та звітів в межах 

своїх повноважень згідно чинногозаконодавства. 
5.5 Надає заявку на фінансування до фінансового управління Лиманської міської 

ради в межах бюджетних призначень, передбаченихкошторисом. 

6.  Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд громадян припиняється 

у разі: 
- закінчення терміну дії Договору здійснення компенсаційних виплат перевізнику 

за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом з 
використанням бюджетнихкоштів; 

- закінчення терміну дії або позбавлення Перевізника ліцензії на здійснення 

пасажирськихперевезень. 

7. В разі припинення дії зазначеного Договору Сторони повинні виконати 

зобов’язання, які в них виникли до припинення цьогоДоговору. 

8. Відповідальність за достовірність даних, повноту та своєчасне подання 

розрахунків до Управління за пільгове перевезення пасажирів несе Перевізник, який 

здійснює перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на 
маршрутах Лиманської об’єднаної територіальноїгромади. 

 

Порядок використання бюджетних коштів, передбачених на компенсації за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом, 

розробленого на виконання Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 
об’єднаної територіальної громади на 2021 рік підготовлено управлінням соціального 

захисту  населення Лиманської міської ради. 

 

Начальник управління соціального 

захистунаселення Г.В.Мальченко 

 

Керуючий справами                                                                               О.В.Погорелов 

Додаток 



до Порядку використання бюджетних 

коштів, передбачених на компенсації 

за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян автомобільним транспортом,  

розробленого на виконання Програми 

економічного і соціального розвитку 

Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на 2021 рік  

 

Розрахунок 

суми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом 

№ 
п/п 

 одиниця 
виміру 

звітний 
місяць 

з початку 
року 

1. Виручка від перевезення платних пасажирів, 
(Sr) 

   

2. Вартість перевезення одного пасажира (Вп)    

3. Кількість перевезених платних пасажирів за 
звітний місяць (Qп) Qп=Sr/Вп 

   

4. Коефіцієнт співвідношення кількості 
перевезених пільгових (безплатних) і платних 

пасажирів, (К) 

   

5. Сума коштів, яка підлягає відшкодуванню 

транспортному підприємству за надані послуги 

з пільгового перевезення громадян (Р) 

Р= Qп*Вп*К 

   

 

Керівникпідприємства  

(ПІБ) 

Головнийбухгалтер   

(ПІБ) 

 

МП 
 

Розрахунок суми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом підготовлено управлінням соціального захисту населення 

Лиманської міської ради 

 

 

Начальник управління соціального 

захистунаселення        Г.В.Мальченко 

 

Керуючий справами                                                                         О.В.Погорелов 


