
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    11 березня_2021__ року                     Старокостянтинів                         № __82__ 

 

 

Про затвердження порядку відшкодування 

компенсації за перевезення окремих категорій 

громадян автомобільним транспортом приміського 

сполучення 

 

 

З метою організації пільгового проїзду окремих категорій громадян, 

підвезення педагогічних працівників до закладів освіти Старокостянтинівської 

міської територіальної громади автомобільним транспортом загального 

користування приміського сполучення та забезпечення відшкодування 

компенсації перевізникам витрат (збитків) за пільгові перевезення окремих 

категорій громадян і згідно з розрахунками за перевезення педагогічних 

працівників на приміських маршрутах, згідно зі статтями 13, 66 Закону України 

«Про освіту», керуючись статтею 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 приміського 

сполучення (додається). 

 

2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Наталія КОТ) забезпечити відшкодування коштів за перевезення 

окремих категорій громадян автомобільним транспортом приміського 

сполучення, передбачених в бюджеті Старокостянтинівської міської 

територіальної громади, згідно із затвердженим порядком. 

 

3. Управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Анатолій 

ПАСІЧНИК) забезпечити проведення розрахунків за підвезення педагогічних 

працівників до закладів освіти і у зворотному напрямку автомобільним 

транспортом приміського сполучення згідно із затвердженим порядком. 
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4.  Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 28 лютого 2021 року № 52 «Про затвердження порядку 

відшкодування компенсації за перевезення окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом приміського сполучення». 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

міської ради 

11 березня 2021 року № 82 

 

Порядок 

відшкодування компенсації за перевезення окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом приміського сполучення 

 

1. Порядок відшкодування компенсації за перевезення окремих категорій 

громадян автомобільним транспортом приміського сполучення (далі - Порядок) 

визначає механізм проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян та розрахунків за перевезення педагогічних 

працівників автомобільним транспортом приміського сполучення, проведення 

обліку та розрахунків шляхом використання коштів бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади (далі - територіальна 

громада). 

 

2. Надання компенсаційних виплат за рахунок коштів бюджету 

територіальної громади перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян дасть змогу забезпечити та комплексно розв’язати проблеми 

фінансування компенсаційних виплат за пільгові перевезення пасажирів, 

забезпечення беззбиткової діяльності перевізників.  

Підвезення педагогічних працівників до закладів освіти і у зворотному 

напрямку дасть змогу забезпечити територіальну доступність повної загальної 

середньої освіти. 

 

3. Головним розпорядником коштів бюджету територіальної громади на 

здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту 

населення є управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради. 

Головним розпорядником коштів бюджету територіальної громади на 

здійснення заходів із забезпечення та фінансування підвезення педагогічних 

працівників є управління освіти виконавчого комітету міської ради 

 

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 виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

Розрахунки за підвезення педагогічних працівників до закладів освіти і у 

зворотному напрямку перевізником здійснюються на підставі договорів між 

головним розпорядником бюджетних коштів та перевізником. 
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5. Облік пільгових пасажирів на приміських автобусних перевезеннях 

здійснюється в момент придбання ними, на законних підставах, пільгового 

проїзного документа (квитка) в касі автостанції. На приміських пасажирських 

маршрутах (до 50 км) сума втрат визначається шляхом множення кількості 

перевезених пасажирів-пільговиків, за даними автостанції, на коефіцієнт 

(співвідношення загальної кількості перевезених пільгових пасажирів на 

певному маршруті до пільгових пасажирів, посадка яких здійснена на 

автостанції) та множенням на середню вартість поїздки.  

Облік перевезених педагогічних працівників здійснюються щоденно 

керівниками освітніх закладів у вигляді місячного табеля перевезення, який  

погоджується з перевізниками та надається їм для подання до управління освіти 

виконавчого комітету міської ради.  

 

6. Управління економіки виконавчого комітету міської ради організовує 

обстеження та визначає коефіцієнт перевезення пільговиків окремо по кожному 

перевізнику щоквартально. На підставі проведених обстежень визначається 

середній коефіцієнт по всій маршрутній мережі. У разі, якщо величина 

коефіцієнта визначена на наступний квартал дорівнює коефіцієнту, що діє у 

поточному кварталі, затвердження коефіцієнта не проводиться. Затверджений 

коефіцієнт діє до затвердження нової розрахунково-визначеної величини 

коефіцієнта.  

 

7. Перевізники щомісячно до 1 числа місяця, що настає за звітним, 

подають головному розпоряднику коштів розрахунок необхідної суми 

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян за надані послуги 

в минулому місяці та відомості про продаж квитків на автостанції. 

Перевізники несуть персональну відповідальність за достовірність 

розрахунків. 

 

8. На підставі розрахунків автоперевізник та головний розпорядник 

бюджетних коштів за видатками на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян автомобільним транспортом складають акти 

звіряння за формою № 3 - пільга, затвердженого наказом Міністерства праці та 

соціальної політики України від 28 березня 2003 року № 83, в яких суми мають 

відповідати втратам згідно з розрахунком, але бути не більшими за уточнені 

бюджетні призначення на відповідний період з наростаючим підсумком з 

початку року. Зазначені акти звіряння 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 примірники залишаються у кожної із сторін, 

що підписали акт. 

 



3 

 

9. На маршрутах приміських перевезень, що виходять за межі 

територіальної громади, втрати від пільгових перевезень покриваються за 

рахунок коштів територіальної громади, в якій формується маршрут. 

 

10. Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян припиняється в разі закінчення терміну дії договору про 

перевезення пасажирів, а також закінчення терміну дії або позбавлення 

перевізника ліцензії.  

 

11. Розрахунок суми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян при користуванні пасажирським транспортом на  

приміських маршрутах здійснюється згідно з додатком.  

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради      підпис          Наталія ШАБЕЛЬНИК 


