
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від 16.02.2018 № 7/51-24 
            м. Покровськ 

 

 

Про затвердження Порядку відшкодування витрат  

за безкоштовне перевезення пільгової категорії  

населення міським автомобільним транспортом  

загального користування у звичайному режимі руху  

та у режимі маршрутного таксі 
 

Розглянувши звернення перевізників міста м.Покровськ з приводу 

відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгової категорії населення 

міським автомобільним транспортом загального користування, відповідно до статей 

17, 18, 28, 34, частин 5, 6 статті 59 та статті 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пункту « ґ» статті 91 Бюджетного кодексу України, з 

метою реалізації державної політики в галузі соціального захисту населення, міська 

рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Порядок відшкодування витрат за безкоштовне перевезення 

без обмежень пільгової категорії населення м. Покровська, м. Родинське та селище 

Шевченко міським автомобільним транспортом загального користування у 

звичайному режимі руху та у режимі маршрутного таксі (додаток). 

2. Управлінню соціального захисту населення Покровської міської ради 

Донецької області (Бонзюх) здійснювати компенсаційні виплати за пільгове 

перевезення окремих категорій громадян на підставі укладених з перевізниками 

договорів в межах виділених асигнувань на відповідний рік. 

3. Житлово-комунальному відділу (Юзипович) інформувати головного 

розпорядника коштів щодо порушень, які впливають на проведення компенсаційних 

виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян міським автомобільним 

транспортом загального користування у звичайному режимі руху та у режимі 

маршрутного таксі. 

4. Рішення набуває чинності з 01.03.2018р. 

5.  Координацію виконання рішення покласти на начальника управління 

соціального захисту населення міської ради (Бонзюх), контроль – на заступника 

міського голови Аржавітіна В.В. 

 

 

Міський голова                  Р.В. Требушкін 

 

 



 

Додаток  

до рішення міської ради  

від 16.02.2018  № 7/51-24 

 

 

Порядок  

відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій 

населення (без обмеження кількості осіб) м. Красноармійська, м. Родинське  

та селище Шевченко міським автомобільним транспортом  

загального користування у звичайному режимі руху  

та у режимі маршрутного таксі 

 
1. Загальні  положення. 

1.1. Порядок відшкодування витрат за безкоштовне перевезення без обмежень 

пільгової категорії населення м. Покровська, м. Родинське та селище Шевченко 

міським автомобільним транспортом загального користування у звичайному 

режимі руху та у режимі маршрутного таксі (далі - Порядок) визначає механізм 

надання відшкодування витрат за пільгові перевезення перевізникам, які 

здійснюють безкоштовні перевезення пільгових категорій населення  (без 

обмеження кількості осіб) м. Покровська, м. Родинське та селище Шевченко.  

Порядок розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, 

статей 7 та 37 Закону України «Про автомобільний транспорт»,  статті 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

1.2. Відшкодування витрат пільгових перевезень окремих категорій 

громадян здійснюється за рахунок  коштів  місцевого  бюджету. 

1.3. Замовником послуг з пільгових перевезень є міська рада. 

1.4. Розпорядником коштів місцевого бюджету на зазначені цілі 

визначається управління соціального захисту населення міської ради. 

1.5. Перелік осіб пільгової категорії, які мають право безкоштовного 

проїзду міським автомобільним транспортом загального користування, 

встановлюється чинним законодавством (додаток 1 до Порядку). 

1.6. Пільги  на  безоплатний  проїзд  міським  автомобільним  

пасажирським  транспортом  загального  користування  у звичайному режимі руху 

надаються особам, які мають право на пільги та проживають в м. Покровськ,            

м. Родинське та селище Шевченко. 

1.7. Пільги надаються на підставі посвідчення, що дає право на пільги.  

1.8. Загальна сума відшкодування компенсаційних виплат, пов’язаних з 

перевезенням громадян, які мають право на пільги міського сполучення, 

визначається кошторисними призначеннями на відповідний рік. 

1.8. До  обсягів  видатків з місцевого  бюджету  на  компенсаційні 

виплати  за  проїзд окремих  категорій  громадян  не  включаються  витрати  від 

перевезень:  

- студентів  вищих  навчальних  закладів  І-ІV  рівнів  акредитації  та  

учнів професійно-технічних навчальних закладів; 



- громадян,  які  користуються  правом  безоплатного  проїзду  за 

професійною ознакою; 

- дітей до 7 років; 

- школярів. 

 

2. Порядок відшкодування витрат. 

2.1. Покровська міська рада, як Замовник послуг,  управління 

соціального захисту населення міської ради, як Розпорядник коштів, укладають 

трьохсторонній договір із кожним перевізником для здійснення безкоштовних 

перевезень пільгових категорій населення (без обмеження кількості осіб)               

м. Покровська,  м. Родинське  та селище Шевченко автомобільним транспортом 

загального користування та у режимі маршрутного таксі. Договір укладається на 

відповідний бюджетний рік. 

2.2. Перевізники, які здійснюють безкоштовні перевезення пільгових 

категорій мешканців міста надають в управління соціального захисту населення 

міської ради: 

2.2.1. Для укладення договору: 

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань; 

- копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом; 

2.2.2. Для отримання компенсаційних виплат: 

-  не пізніше 17 числа наступного за звітним місяцем звіт про здійснення 

пасажирських перевезень на  маршруті загального користування  в звичайному  

режимі  руху та у режимі маршрутного таксі.  Цей  звіт погоджується структурним  

підрозділом  виконкому,  який  займається  організацією перевезень  громадян  

міським  пасажирським  транспортом  загального користування (Додаток 2); 

- не пізніше 17 числа наступного за звітним місяцем звіт про перевезення 

пасажирів автомобільним  транспортом за формою «51-авто» (Додаток 3) 

- не пізніше 5 числа місяця наступного за звітним акти звірки за пільгові 

перевезення. 

2.3. Звіти  підписуються  та  скріплюються  печаткою  (при  наявності) 

суб’єктами господарювання.  

2.4.Звіти надані після закінчення терміну подачі до обліку не 

приймаються.  

2.5. Перевізники несуть персональну відповідальність за достовірність 

наданих розрахунків.  

2.6. Розпорядник  коштів  має  право  перевіряти правильність  та  

достовірність  складання  звітів,  наданих  для  отримання компенсаційних виплат. 

2.8. Розрахунки вартості послуг, наданих пільговикам автомобільним 

транспортом загального користування на міських маршрутах у звичайному режимі 

руху та у режимі маршрутного таксі визначаються на підставі отриманого доходу 

(виручки) від перевезення платних пасажирів, кількості перевезених платних 

пасажирів, вартості проїзду та коефіцієнту співвідношення кількості безоплатних 

пасажирів до платних. 



Кількість перевезених пасажирів у міському сполучені дорівнює сумі 

кількості перевезених пасажирів за разовими квитками (талонами) та кількості 

пасажирів з правом безоплатного проїзду. При цьому: 

- Кількість перевезених пасажирів за разовими квитками (талонами) на 

одну поїздку визначається діленням виручки від продажу разових квитків на 

затверджений рішенням виконавчого комітету для цього виду громадського 

транспорту тариф; 

- Кількість перевезених пасажирів за посвідченнями, що надають право 

безоплатного проїзду у громадському транспорті визначається за формулою: 

Q(безопл.) = Q (платн.) х K, де 

 

Q(безопл.) – кількість перевезених безоплатних пасажирів; 

Q (платн.) - кількість перевезених платних пасажирів; 

К – коефіцієнт співвідношення кількості безоплатних пасажирів до 

платних у загальному обсязі перевезень для підприємств громадського транспорту 

міського сполучення, розрахований відділом комунального господарства 

Покровської міської ради Донецької області. 

Загальна кількість перевезених пасажирів Q (загальна) визначається за 

формулою: 

Q(загальна) = Q (платн.) + Q(безопл.) 

 
Пасажирооборот у міському сполученні визначається множенням 

кількості перевезених пасажирів на середню дальність поїздки у місті. 

Сума витрат перевізника за перевезення автомобільним транспортом 

міського сполучення безоплатних пасажирів за місяць визначається формулою: 

 

Впр = Q (платн) х К х Т, де 

 
Впр – витрати перевізника за перевезення автотранспортом міського 

сполучення безоплатних пасажирів; 

Q (платн) – кількість перевезених платних пасажирів; 

К – коефіцієнт співвідношення кількості безоплатних пасажирів до 

платних у загальному обсязі перевезень для підприємств громадського транспорту 

міського сполучення, розрахований відділом комунального господарства 

Покровської міської ради Донецької області; 

Т – тариф для проїзду 1-го платного пасажиру, затверджений рішенням 

виконавчого комітету для цього виду громадського транспорту. 

 

2.9. Обстеження пасажиропотоків для встановлення коефіцієнту 

питомої ваги та коефіцієнту використання пасажиромісткості здійснюється 

робочою групою з представників замовника, розпорядника коштів та перевізника. 

Результати обстеження оформлюються актом обстеження 

пасажиропотоку на кожному автомобільному маршруті звичайного режиму 

(Додаток 4) 

2.10. Розподіл місячного розміру компенсаційних виплат за рахунок 

коштів місцевого бюджету за пільговий проїзд окремих категорій громадян між 

перевізниками, здійснюється утвореною комісією з розподілу кошторисних 



призначень  і грошових коштів,  пропорційно до поданих розрахунків за місяць та 

в межах бюджетних асигнувань на місяць, встановлених затвердженим 

кошторисом. 

2.11. Управління соціального захисту населення Покровської міської 

ради Донецької області проводить компенсаційні виплати за перевезення 

пільгових категорій громадян автомобільним транспортом за рахунок коштів 

місцевого бюджету на здійснення заходів соціально-економічного розвитку в 

межах планових призначень на рік. 

2.12. Компенсація проводиться виключно в межах передбачених у 

відповідному місцевому бюджеті коштів на зазначену мету, але не більше за 

максимальну суму компенсації, яка визначається на міських перевезеннях у 

звичайному режимі руху – виходячи з розрахунків, що їх надають перевізники. 

2.13. На підставі розрахунків авто перевізник та управління соціального 

захисту населення міської ради за видатками на компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд автомобільним транспортом складають акти звіряння 

заборгованості на кожне 1 число за формою, затвердженою наказом Мінпраці та 

соцполітики України від 28.03.2003 № 83 «Про затвердження форми 3-пільга». 

2.14. Управління соціального захисту населення міської ради надає 

фінансовому управлінню міської ради заявку на фінансування вищезазначених 

витрат. 
2.15. Фінансове управління міської ради здійснює фінансування через 

управління соціального захисту населення міської ради для подальшого 

перерахування коштів перевізникам, які здійснюють безкоштовні перевезення 

пільгових категорій мешканців  міста. 

2.16. Управління соціального захисту населення міської ради сплачує 

Перевізникам кошти по відшкодуванню витрат за перевезення пільгових категорій 

населення в 5-ти денний термін при надходженні їх на  зазначені цілі із фінансового 

управління міської ради, відповідно та в межах асигнувань затверджених бюджетом. 

2.17. У разі наявності трьох підтверджених скарг  від пасажирів пільгової 

категорії протягом місяця, відшкодування витрат за звітний місяць не здійснюється. 
2.18. Здійснення компенсаційних виплат припиняється у разі закінчення 

терміну дії договору на перевезення пасажирів, повного закінчення терміну дії або 

позбавлення перевізника ліцензії на здійснення залізничних перевезень, або повного 

використання бюджетних асигнувань передбачених у міському бюджеті на 

відповідний рік на зазначені цілі. 

 

 

Секретар міської ради           І.В. Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

До Порядку 

 

 

Перелік 

окремих категорій громадян, які мають право 

на пільговий проїзд у міському транспорті загального користування  

згідно з чинним законодавством 

 

№ Категорії пільговиків 

1 Інваліди війни 

2 Учасники бойових дій 

3 Пенсіонери за віком 

4 Інваліди 1,2  групи 

5 Діти-інваліди 

6 Особи, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не 

більше одного супроводжуючого) 

7 Ветерани військової служби 

8 Ветерани органів внутрішніх справ/ Ветерани Національної поліції 

9 Ветерани Державної пожежної охорони 

10 Ветерани Держаної кримінально-виконавчої служби України 

11 Ветерани служби цивільного захисту 

12 Ветерани Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України 

13 Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

14 Особи, які звільнені з військової служби, які стали інвалідами під час 

проходження військової служби 

15 Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали 

безвісти під час проходження військової служби 

16 Пенсіонери з числа слідчих прокуратури 

17 Дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань, 

визнаних за життя інвалідами, які не одружились вдруге 

18 Реабілітовані громадяни, які стали інвалідами внаслідок репресій або є 

пенсіонерами 

19 Діти з багатодітних сімей 

 

 

 

 

Секретар міської ради           І.В. Сущенко 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

До Порядку 

ПОГОДЖЕНО 

 

Структурний підрозділ  

виконкому, який займається  

організацією перевезень громадян  

«___»___________20__р. 

 

Керівник ___________________ 

 

 

ЗВІТ 

про здійснення пасажирських перевезень у звичайному режимі руху  

та у режимі маршрутного таксі 
за період з ______________ по _________________ 

маршрут № ____________ 

 

 Види транспортних засобів 

 

 

     

Кількість транспортних 

засобів 
      

Пасажиромісткість  

 
      

Кількість рейсів 

 
      

 

 

«______» _____________20__р.                                       ___________________________ 

               (підпис перевізника) 
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Додаток 3 

До Порядку 

 

 

 

Форма № 51-авто 

Для розрахунку компенсації  

витрат за пільговий проїзд 

 

 

Кому надсилається _______________________________________________ 

Підприємство ___________________________________________________ 

Адреса _________________________________________________________ 

Форма власності _________________________________________________ 

ЗВІТ 

про перевезення пасажирів автомобільним транспортом за __________20__р. 
 

 
Найменування показників Код 

рядка 

За місяць 

________ 20___р. 

За ___ місяців 

20__р 

Контрольна 

сума 

Перевезено пасажирів – всього тис.,  

у тому числі 

1    

маршрутні перевезення, з них 2    

міські перевезення 2.1    

- платні 2.1.1    

- безплатні 2.1.2    

приміські перевезення 2.2    

- платні 2.2.1    

- безплатні 2.2.2    

Паса жирообіг – всього, тис.пас.км, у 

тому числі 

3    

маршрутні перевезення, з них 4    

міські перевезення 4.1    

- платні 4.1.1    

- безплатні 4.1.2    

приміські перевезення 4.2    

- платні 4.2.1    

- безплатні 4.2.2    

ДОХОДИ (грн.)     

 

 

 

Перевізник ______________________________________________ 

 

М.П. 
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Додаток 4 

До Порядку 

 

 

Акт 

обстеження пасажиропотоку 

на міському автомобільному маршруті у звичайному режимі руху  
та у режимі маршрутного таксі 

№ _________ 

 

 

Назва маршруту __________________________________________ 

Дата ____________________________________________________ 

Час _____________________________________________________ 

Марка та № автобусу ______________________________________ 

Пасажиромісткість ________________________________________ 

 
№пп Період рейсу Кількість 

перевезених 

платних пасажирів 

Кількість 

перевезених 

пільговиків 

Всього  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 ВСЬОГО    

 

 

Коефіцієнт використання пасажиромісткості ______________ (сума/ (графа 6 / кількість 

рейсів / пасажиромісткість) 

Коефіцієнт співвідношення пільгових і платних пасажирів - ____________ Сума (графа 4) / 

сума (графа 3) 

 

Робоча група: 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 
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