
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

 

Про затвердження порядку 

відшкодування компенсації за 

перевезення окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом міжміського 

сполучення 

26 жовтня 2017- року Старокостянтинів   №325 

 

 

З метою вирішення проблеми фінансування  компенсаційних виплат за пільгові 

перевезення пасажирів автомобільним транспортом міжміського сполучення, створення умов 

для всебічного розвитку і підвищення якості соціально значущих послуг автомобільного 

транспорту, забезпечення беззбиткової діяльності перевізників, керуючись ст.34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Затвердити порядок відшкодування компенсації за перевезення окремих категорій 

громадян автомобільним транспортом міжміського сполучення (далі – Порядок) (додається). 

  

2. Виконавчому комітету міської ради забезпечити відшкодування коштів, передбачених в 

бюджеті міста згідно Порядку. 

  

3. Заступнику міського голови, начальнику фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Камінській В.К. підготувати лист-звернення щодо відшкодування компенсації за 

перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом міжміського сполучення з 

бюджету Хмельницької обласної ради. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови, начальника 

фінансового управління виконавчого комітету міської ради Камінську В.К. 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                     підпис                                                   В.Богачук 

 



Додаток 

до Порядку відшкодування 

компенсації за перевезення 

окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом 

міжміського сполучення 

 

Розрахунок 

суми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян при коритсуванні  

пасажирським транспортом на міжміських маршрутах 

 

_______________________________________________ 

(назва перевізника) 

 

_______________________________________________ 

(за звітний період) 

 

Назва маршруту Кількість 

перевезених пільговиків, 

чол. 

Тариф за 1 пас/км, грн. Вартість поїздки одного 

пасажира до кінцевої 

автостанції, грн. 

Сума компенсації, 

грн. 

 1 2 3 4 5 

Всього:     

 

 

Перевізник                                              _______________________                                  __________________________________ 

                                                                                 (підпис)                                                                               (П.І.Б.) 

 

М.П. 

 

Головний бухгалтер (виконавець)      _______________________                                   ___________________________________ 

                                                                                (підпис)                                                                                (П.І.Б.) 

 

 

 ________  ________________20____ року 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого  

комітету міської ради  

26 жовтня 2017 року 

№325 

 

 

Порядок 

відшкодування компенсації за перевезення окремих категорій  

громадян автомобільним транспортом міжміського сполучення 

 

1. Цей Порядок  визначає механізм проведення компенсаційних виплат за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом міжміського 

сполучення, проведення обліку та розрахунків шляхом використання коштів бюджету 

міста Старокостянтинова. 

 

2. Законодавчою та нормативною основою Порядку є: 

Бюджетний кодекс України; 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

Закон України «Про автомобільний транспорт»; 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

Закон України «Про охорону дитинства»; 

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей»; 

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; 

постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548 «Про 

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад 

щодо регуювання цін (тарифів)» із змінами та доповненнями; 

постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року №117 «Про Єдиний 

державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»; 

постанова Кабінету Мінстрів України від 03 грудня 2008 року №1081 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування»; 

наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 21 квітня 2003 року 

№100 «Про затвердження форми №2-пільга»; 

наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 28 березня 2003 року 

№83 «Про затвердження форми №3-пільга»; 

інші законодавчі і нормативні акти, що регулюють відносини у відповідній сфері. 

 

3. Надання компенсаційних виплат за рахунок коштів бюджету міста перевізникам 

за пільговий проїзд окремих категорій громадян надасть змогу забезпечити та комплексно 

розв'язати проблеми фінансування компенсаційних виплат за пільгові перевезення 

пасажирів, створення умов для всебічного розвитку і підвищення якості соціально 

значущих послуг автомобільного транспорту, забезпечення беззбиткової діяльності 

перевізників. 

 

4. Компенсація пільгових перевезень окремих категорій громадян перевізнику 

здійснюється на підставі договорів між розпорядником бюджетних коштів та 

перевізниками, які, в свою чергу, укладаються на підставі договорів на організацію 

перевезень пасажирів на автобусних маршрутах, укладених перевізником з організатором 

цих перевезень відповідно до вимог чинного законодавства. 

Договори з розпорядником бюджетних коштів містять у собі замовлення, в якому 

визначаються види сполучень та маршрути на яких здійснюються пільгові перевезення, 

порядок їх компенсації. Перевізники – одержувачі компенсації при укладенні договору  
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реєструються у розпорядника бюджетних коштів. Для реєстрації перевізник повинен 

надати наступну інформацію: 

копію діючого договору на організацію перевезень пасажирів у звичайному режимі 

руху; 

довідку про маршрути звичайного режиму руху, на яких передбачена компенсація, 

що містить у собі інфоромацію наступного характеру: 

1) найменування, номер маршруту та вид сполучення; 

2) довжина оборотного рейсу по кожному маршруту; 

3) час виконання оборотного рейсу по кожному маршруту; 

4) довжина та час виконання нульового пробігу в розрахунку на оборотний рейс по 

кожному маршруту; 

5) планова кількість оборотних рейсів по кожному маршруту; 

6) задіяні на маршруті марки та кількість автобусів; 

7) встановлений на маршруті тариф (вартість проїзд). 

 

5. Облік пільгових пасажирів на міжміських автобусних перевезеннях 

здійснюється у момент придбання ними, на законних підствах, пільгового проїзного 

документу (квитка) в касах автостанції. 

Перевізник отримує від автостанції відповідні реєстри пільгових пасажирів у 

міжміському сполученні, на підставі яких заповнюється форма №2-пільга, затверджена 

наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21 квітня 2003 року №100. 

Відшкодування компесації за пільгове перевезення на маршрутах міжміського 

сполучення проводиться на підставі пільгових проїзних документів (квитків), що 

реалізовані касами автостанцій, розташованих на території міста по маршрутах 

слідування. 

 

6. Для отримання компенсації перевізник повинен щомісячно надавати 

розпоряднику бюджетних коштів реєстр пільгових пасажирів та розрахунок 

відшкодування суми нарахування пільг за фактично надані послуги у звітному місяці, 

який підписується керівником перевізника та скріплюється його печаткою (додається). 

 

7. На підставі розрахунків автоперевізник та головний розпорядник коштів 

міського бюджету за видатками на компесаційні виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян автомобільним транспортом складають акти звірки за формою №3-

пільга, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28 

березня 2003 року №83, у яких суми мають відповідати втратам згідно розрахунку, але 

бути не більшими за уточнені бюджетні призначення на відповідний період з 

наростаючим підсумком з початку року. 

Зазначені акти звірки складаються у трьох примірниках, підписуються 

керівниками, скріплюються печатками перевізника та розпорядника коштів, один із яких 

передається фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради для врахування 

фактичних нарахувань з наступним фінансуванням, а два примірника залишаються у 

кожної із сторін, що підписали акти. 

 

8. Головний розпорядник коштів приймає до відшкодування суми нарахованих 

пільг за фактично надані послуги у звітному місяці та здійснює розрахунки з 

перевізниками за надані пільгові послуги в межах планових асигнувань. 

 

9. У разі якщо послуги з пільгового перевезення пасажирів у міжміському 

сполученні надаються кількома перевізниками, прийняття розрахунків від перевізників та 

їх фінансування головним розпорядником бюджетних коштів проводиться згідно сум 

компенсаційних виплат за фактичну кількість перевезених пільгових категорій, відповідно 

до розрахунків, поданих кожним перевізником. 
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10. При поданні списків перевізниками, головний розпорядник бюджетних 

коштів здійснює відшкодування проїзду осіб, які є зареєстровані в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, а саме: інваліди війни, 

учасники бойових дій, члени сім'ї військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав 

безвісти під час проходження військової служби, діти з баготодітних сімей, інваліди (50-

відсоткова знижка вартості проїзду в період з 01 жовтня по 15 травня). 

 

11. Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян припиняється у разі закінчення терміну дії договору про перевезення пасажирів, 

а також закінчення терміну дії або позбавлення перевізника ліцензії. 

 

 

 

Керуючий справами                              підпис                                             В.Янзюк 

 

 

 

 

 


