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КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
IV сесія VIII скликання

«26» січня 2021 р. № 133-УІІІ

смт. Краснокутськ

Про затвердження Порядку здійснення 
компенсаційних виплат за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян , які 
мають право на пільги в автомобільному 
транспорті на міжміських маршрутах 
загального користування га залізничним 
транспортом у приміському та 
пасажирському сполученні

Враховуючи 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», керуючись ст.ст.25, 26, 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних 
депутатських комісій, селищна рада

ВИРІШИЛА:



1. Затвердити Порядок здійснення компенсаційних виплат за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги в 
автомобільному транспорті на міжміських маршрутах загального 
користування та залізничним транспортом у приміському та пасажирському 
сполученні (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді,
спорту, законності та депутатської (

Краснокутський селищний голов

тської селищної ради

Ірина КАРАБУТ



Додаток
до рішення Краснокутської 
селищної ради
від 26 січня 2021 року № ІЗЗ-УІ/І 

ПОРЯДОК
здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян, які мають право на пільги в автомобільному транспорті на
міжміських маршрутах загального користування та залізничним 

транспортом у приміському та пасажирському сполученні

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення компенсаційних виплат за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги в 
автомобільному транспорті на міжміських маршрутах загального 
користування та залізничним транспортом у приміському та пасажирському 
сполученні за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до Закону 
України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 20.12.2016 
№1789-VIII.

2. Порядок розроблений на виконання Програми економічного і 
соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 
2021 рік.

3. Законодавчою та нормативною основою для цього Порядку с 
Бюджетний кодекс України, Закони України «Про Державний бюджет 
України» на відповідний рік, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про 
автомобільний транспорт”, «Про залізничний транспорт», “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні”, “Про охорону дитинства”, "Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи”, “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”, від 17 травня 1993 року № 354 “Про безплатний проїзд 
пенсіонерів на транспорті загального користування”, від 16 серпня 1994 року 
№555 “Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 
травня 1993р. № 354”, постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 
2009 року № 1359 „Порядок розрахунку обсягів компенсаційних виплат за 
пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян" 
інші законодавчі і нормативні акти, що регулюють відносини у відповідній 
сфері.

4. Право на пільговий проїзд в автомобільному транспорті на 
міжміських маршрутах загального користування та залізничному транспорті у 
приміському та пасажирському сполученні надасться учасникам бойових дій, 
інвалідам війни, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх 
справ, ветеранам державної пожежної охорони, особам звільненим з 
військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової



служби, батькам військовослужбовця, який загинув чи помер або пропав 
безвісти під час проходження військової служби, реабілітованим особам, та 
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесені 
до категорії 1 та 2, дітям, яким встановлено інвалідність, пов’язану з 
Чорнобильською катастрофою, пенсіонерам за віком, інвалідам та дітям з 
багатодітних сімей.

5. Компенсаційні виплати здійснюються підприємству-перевізнику, 
який забезпечує надання транспортних послуг з перевезення пасажирів у 
міжміському автомобільному сполученні та залізничному транспорті у 
приміському та пасажирському сполученні в установленому законодавством 
порядку, згідно з укладеними договорами з Краснокутською селищною 
радою.

6. Облік громадян, які мають право на пільговий проїзд на 
автомобільному транспорті приміського сполучення та залізничному 
транспорті у приміському та пасажирському сполученні, здійснює перевізник.

7. Пільгові категорії громадян, які звертаються для придбання квитків на 
автостанції міжміського сполучення та в касу залізничного вокзалу, надають 
документ/посвідчення (оформлені відповідно до вимог і завірені печаткою), 
які підтверджують право пільгового проїзду та згідно з якими їм видається 
безкоштовний проїзний квиток. Облік виданих безкоштовних квитків ведеться 
у квитково-обліковому листі. Посвідчення пред’являються громадянином 
особисто при посадці в автобус або контролеру потяга.

8. Відшкодування підприємствам-перевізникам компенсаційних виплат 
за пільговий проїзд окремих категорій громадян проводить Краснокутська 
селищна рада згідно цього Порядку, за кошти місцевого бюджету, на підставі 
договору про виплату компенсації за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян (далі - Договір). Договір про виплату компенсації за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян укладається на відповідний бюджетний рік 
із зазначенням суми компенсації в межах бюджетних призначень, з 
врахуванням обсягів здійснених перевезень та наданих обґрунтованих 
пропозицій.

9. Краснокутська селищна рада щомісячно до 10 числа отримує від 
підприємств-перевізників, які надають послуги пільгового проїзду окремим 
категоріям громадян, розрахунки, що підлягають відшкодуванню, за 
попередній місяць разом з розрахунком фактичних витрат. Перевізники несуть 
персональну відповідальність за достовірність наданих розрахунків.

10. Селищна рада проводить відшкодування за надані пільги в межах 
адміністративно-територіальної одиниці, яку обслуговує уповноважений 
орган.

1 1. На підставі наданої перевізником інформації Краснокутська селищна 
рада щомісяця:

- складає акти звіряння розрахунків за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян за формою між Краснокутською селищною радою та 
підприємством-перевізником;



- до 20 числа здійснює реєстрацію фінансових та бюджетних зобов’язань 
в органах Державної казначейської служби України в межах виділених 
бюджетних призначень;

- при надходженні фінансування селищна рада протягом 5 календарних 
днів проводить відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян в межах одержаних коштів.

12. Краснокутська селищна рада у п’ятиденний строк із дня отримання 
коштів на відповідний рахунок, відкритий в управлінні Державного 
казначейства, здійснює компенсаційні виплати перевізнику за пільговий 
проїзд громадян, які мають право на пільги.

13. Сума коштів, яка буде підлягати відшкодуванню за перевезення 
громадян пільгових категорій за рахунок коштів селищного бюджету, може 
змінюватися в залежності від розрахунку фактичних витрат.

14. Відшкодування витрат за надані пільгові перевезення залізничним 
транспортом окремих категорій громадян здійснюється відповідно до Порядку 
розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення 
залізничним транспортом окремих категорій громадян, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року № 1359 в 
межах бюджетних асигнувань, передбачених в селищному бюджеті.

Секретар ради Валентина ОВЧАРЕНКО



Розрахунок фактичних витрат 
за __________ місяць 20__ року

№
п/п

Дата Маршрут ПІБ Серія та 
номер

посвідчення

Дата видачі 
посвідчення

Повна
вартість
квитка

Пільга,
%

Різниця
вартості
квитка

1 2 3 4 5 6= 4-5

Всього

М.П. Керівник ПІБ

Бухгалтер ПІБ



Акт
звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які надаються пільги,

м іж ___________
(назва підприємства - постачальника послуг) 

та головним розпорядником коштів місцевого бюджету

станом на ___________ 200__ р.

(тис. гри.)

Заборгованість 
на початок 

звітного року, 
станом на

01.01.200__р.

Фактично спожито 
в межах норм

Профінан совано Заборгованість

з початку 
року

за
звітний
місяць

станом на 01.__,200_ у тому числі: станом на 
01. .200 

а  = а ■ 2) - 4і
у тому числі

за
поточний

рік

погашення
заборгованості минулих 

років

поточного
року

(8 2 -  5)

минули
років

(9 1 
6}

і 2 3 4 5 в 7 8 9

Голова селищної ________________________________ Керівник ______________________________
ради (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П. М. П.
Головний
бухгалтер

________________________________ Головний бухгалтер
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)


