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РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» січня 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про затвердження Програми 
компенсаційних виплат за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян 
автомобільним транспортом 
загального користування приміського 
сполучення в Олександрійській 
територіальній громаді  
 

Відповідно до ст. ст. 26, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 37 Закону України «Про автомобільний транспорт», з метою забезпечення перевезення 
пільгових категорій громадян автомобільним транспортом загального користування 
приміського сполучення в Олександрійській територіальній громаді 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Затвердити Програму компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян автомобільним транспортом загального користування приміського сполучення в 
Олександрійській територіальній громаді (додається). 

2) Управлінню інформатизації та інформаційно-аналітичної політики міської ради 
оприлюднити дане рішення в 10-денний термін після затвердження. 

3) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: 
з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-
економічного розвитку, з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального 
захисту населення та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Чемерис І.А. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
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Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від __ січня 2021 року № ____ 
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компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян автомобільним транспортом загального користування 
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Паспорт  
Програми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян автомобільним транспортом загального користування 
приміського сполучення в Олександрійській територіальній громаді  

 
Ініціатор розроблення 
Програми 

Олександрійська територіальна громада 

Розробник Програми Управління праці та соціального захисту населення 
міської ради  

Відповідальні 
виконавці Програми 

Управління праці та соціального захисту населення 
міської ради та автомобільні перевізники  

Термін реалізації 
Програми 

З 2021 року 

Перелік бюджетів, які 
беруть участь у 
виконанні Програми 

Бюджет Олександрійської територіальної громади 
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Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
 

Питання пільгових перевезень є одним із найбільш гострих і актуальних на сьогодні. 
Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів України: Законів 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «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», «Про охорону дитинства», «Про 
основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в України», «Про реабілітацію жертв 
репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», постанов Кабінету 
Міністрів України від 17 травня 1993 року N 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 1993 р. N 354» - окремим 
категоріям громадян надано право безкоштовного проїзду автомобільним транспортом на 
приміських автобусних маршрутах загального користування.  

Пільгові перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального 
користування Олександрійської територіальної громади, які відповідно до законодавства 
користуються такими правами, забезпечують автомобільні перевізники, з якими укладені 
договори з замовниками регулярних перевезень згідно з чинним законодавством. 

Згідно із Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 
20.12.2016 № 1789-VIII, який набрав чинності з 01.01.2017, компенсаційні виплати за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян здійснюються за рахунок коштів місцевих 
бюджетів. 

Підпунктом ґ пункту 3 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України 
визначено, що до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих 
бюджетів, належать видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян. 

Відповідно до ст. 29 Закону України “Про автомобільний транспорт” від 05.04.2001 
№2344-ІІІ органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані надати 
перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів, компенсацію відповідно до 
закону. Відповідно до статті 37 зазначеного Закону види та обсяги пільгових перевезень 
установлюються замовленням, в якому визначається порядок компенсації автомобільним 
перевізникам, збитків від цих перевезень. 

На теперішній час на державному рівні відсутній механізм обліку кількості 
перевезених громадян пільгової категорії та порядок проведення розрахунків з 
компенсаційних виплат за пільговий проїзд, що ускладнює ефективність та об’єктивність 
при наданні компенсації за пільгове перевезення. 

Враховуючи вищезазначене, Програма компенсаційних виплат за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування  
приміського сполучення в Олександрійській територіальній громаді (далі - Програма) 
спрямована на організацію та здійснення компенсаційних виплат автомобільним 
перевізникам за пільгове перевезення окремих категорій громадян, яким надано право 
безоплатного проїзду на приміських маршрутах загального користування, що не виходять за 
межі області, за рахунок місцевого бюджету. 

Перелік окремих категорій громадян, яким надано право безплатного проїзду в 
автомобільному транспорті загального користування на приміських маршрутах, та за проїзд 
яких в Олександрійській територіальній громаді здійснюються компенсаційні виплати 
відповідно до цієї Програми, представлений у Додатку1. 
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Розділ 2. Мета Програми 

 
 Програма забезпечить реалізацію права пільгового проїзду окремих категорій 
громадян на приміських маршрутах загального користування, що не виходять за межі 
області, та компенсації збитків автомобільним перевізникам від пільгових перевезень 
громадян. 

 
Розділ 3. Завдання Програми 

 
Компенсація вартості перевезень пільгових категорій громадян на приміських 

маршрутах загального користування, що не виходять за межі області, за рахунок коштів 
місцевого бюджету. 

Зниження соціальної напруги серед населення Олександрійської територіальної 
громади. 

 
Розділ 4. Обсяги, джерела фінансування, строки та механізм реалізації Програми 

 
Ця Програма визначає механізм здійснення компенсаційних виплат автомобільним 

перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які мають право безоплатного 
проїзду автомобільним транспортом загального користування на приміських автобусних 
маршрутах відповідно до законів та нормативних актів України із урахуванням положень 
Бюджетного кодексу України. 

Компенсаційні виплати за пільгове перевезення громадян автомобільним транспортом 
загального користування приміського сполучення в Олександрійській територіальній громаді 
здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету.  

Міська рада затверджує кошторис місцевого бюджету з компенсації за пільгове 
перевезення окремих категорій громадян за видами транспорту. 

Обсяг коштів, необхідний для фінансування компенсації перевізникам за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом приміського сполучення у 
Олександрійській територіальній громаді, розраховується управлінням праці та соціального 
захисту населення (далі – Управління) щомісячно на підставі наданих авто перевізниками 
розрахунків фактичних обсягів перевезень пільгових категорій населення на приміських 
маршрутах. 

Пільгове перевезення окремих категорій громадян здійснюється автомобільним 
перевізником при пред'явленні пільговиками відповідного посвідчення або документів, що 
підтверджують право на пільгу. 

Головним розпорядником коштів, виділених на компенсаційні виплати перевізникам 
за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом в 
Олександрійській територіальній громаді, є Управління.  

Компенсаційні виплати здійснюються відповідно до договорів, укладених між 
управлінням праці та соціального захисту населення міської ради та автоперевізником на 
проведення компенсації за пільгове перевезення окремих категорій громадян на приміських 
автобусних маршрутах загального користування. 

Автобусними приміськими маршрутами та суб’єктами господарювання, на які 
розповсюджується дія  Програми, є: 

1. Автобусний маршрут №80 «Олександрія - Головківка» , автоперевізник ТОВ «КД 
Транс»; 

2.  Автобусний маршрут №78 «Олександрія - Пустельникове» , автоперевізник ФОП 
Лапко Сергій Миколайович. 

Перевізник – отримувач компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян, для укладення договору подає Управлінню наступну інформацію: 

- заяву на укладення договору; 
- реквізити; 
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- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців; 
- копію чинного договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування; 
- копію ліцензії; 

 - копію свідоцтва про реєстрацію платника податку (за наявності); 
 - довідку про маршрути, в якій вказується: 

 найменування маршруту; 
 назва і адреса відправного пункту та пункту прибуття із зазначенням зупинок; 
 вартість проїзду в розрізі зупинок маршруту; 
 розклад руху автобусів на маршрутах. 

 
В разі зміни вартості проїзду або розкладу руху автобусів на маршрутах, 

автоперевізник повинен надати відповідну інформацію до Управління, для прийняття 
відповідних змін. 

Обліку підлягають поїздки пільгових категорій громадян, яким відповідно до 
законодавства та нормативних актів України надано право безплатного проїзду в 
автомобільному транспорті загального користування на приміських маршрутах, та за проїзд 
яких в Олександрійській територіальній громаді здійснюються компенсаційні виплати 
(Додаток 1 до Програми) на підставі посвідчення або документів, що підтверджують 
правовий статус окремої категорії пасажира-пільговика.  
 Перевізники, які здійснюють перевезення громадян пільгових категорій 
автомобільним транспортом загального користування приміського сполучення, зобов’язані 
беззаперечно виконувати вимоги Закону України «Про автомобільний транспорт» в частині 
надання права на пільги громадянам щодо користування транспортом. 
 

Розділ 5. Виготовлення та видача талонів громадянам, що мають право на 
пільговий проїзд автомобільним транспортом міського та приміського сполучення 

 
Управління організовує виготовлення талонів для одноразового використання та 

обліку безкоштовного проїзду автотранспортом приміського сполучення (далі – талон) 
згідно Додатку 2 до Програми.  

Для отримання талонів громадяни, що мають право на пільговий проїзд 
автотранспортом приміського сполучення, особисто звертаються до Управління та до 
уповноважених осіб Олександрійської територіальної громади, відповідальних за видачу 
талонів на приміське перевезення пільгових категорій населення за місцем реєстрації і 
проживання з заявою та  пред’являють такі документи: 
- посвідчення про право на пільги; 
- паспорт (для внутрішньо переміщених осіб також довідку про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи). 

Розподіл і видача талонів проводиться за заявочним принципом, та реєструється у 
відповідних журналах. 

Талон є документом розміром 70х95 міліметрів з написом зверху: «Талон для обліку 
безкоштовного (пільгового) проїзду автомобільним транспортом на приміських маршрутах». 
Талон дійсний при наявності печатки та підпису посадової особи, відповідальної за видачу 
талонів, яка визначена міською радою. 

Про одержання талонів пільговик розписується у журналі обліку талонів. Один талон 
дає право на один проїзд в одному напрямку протягом одного календарного місяця.  

Право на використання талону має тільки власник пільгового посвідчення. Талон без 
відповідного посвідчення вважається недійсним та не дає право на пільговий проїзд.  
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Розділ 6. Проведення компенсаційних виплат автомобільному перевізнику 

 
Перевізник здійснює розрахунки фактично виконаних обсягів пільгових перевезень на 

приміських маршрутах на підставі фактично отриманих від громадян талонів із врахуванням 
вартості проїзду щомісяця по кожному маршруту окремо.  

Перевізник до 5 числа наступного за звітним місяцем подає уповноваженим особам 
Олександрійської територіальної громади, відповідальним за видачу талонів на приміське 
перевезення пільгових категорій населення, розрахунки фактично виконаних обсягів 
перевезень пільгових категорій населення на приміських маршрутах згідно Додатку 3 до 
Програми, по кожному маршруту окремо в трьох примірниках. А також для перевірки факту 
проїзду оригінали отриманих талонів за звітний місяць. На зворотному боці кожного талону 
повинна бути  відмітка дати проїзду пільговика та підпис перевізника. 

Уповноважені особи Олександрійської територіальної громади, відповідальні за 
видачу талонів на приміське перевезення пільгових категорій населення, здійснюють 
перевірку розрахунків, після засвідчення підписом протягом двох днів повертають 
перевізнику. 

Перевізник в подальшому передає щомісяця до 10 числа, Управлінню отримані 
документи про витрати за пільгове перевезення окремих категорій громадян за попередній 
місяць. 

Управління має право перевіряти правильність та достовірність складання звітів, 
наданих автоперевізниками для отримання компенсаційних виплат, наявність талонів за 
звітний місяць.  

Перевізник несе відповідальність за зберігання талонів, які йому повертаються після 
перевірки повертаються разом з  примірником Додатку 3 з відміткою Управління. 

Управління веде облік взаєморозрахунків з Перевізником. 
Управління до 15 числа узагальнює дані про витрати автоперевізників за пільгове 

перевезення окремих категорій громадян та в межах помісячного розпису кошторису 
визначає пропорційно витратам перевізників обсяги компенсаційних виплат по кожному з 
них. 

Начальник та головний бухгалтер управління праці та соціального захисту населення 
міської ради, начальник фінансового управління міської ради : 

- розглядають звіт Управління про витрати перевізників від перевезення окремих 
категорій громадян та визначають суми компенсаційних виплат, у разі потреби вносять зміни 
та доповнення, затверджують у заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради (Додаток 4). 

Управління відповідно до Додатку 4 у встановленому порядку надає 
Олександрійському управлінню Державного казначейства фінансові зобов’язання та 
платіжні доручення щодо проведення розрахунків з перевізниками. 

 
Розділ 7. Відповідальність за порушення договірних умов 

 
Перевізник несе повну відповідальність за надання пільг на проїзд окремих категорій 

громадян за рахунок коштів міського бюджету та за достовірність даних, повноту та 
своєчасне подання розрахунків. 

 
Розділ 8. Порядок розгляду спорів 

 
Спори, що виникають між перевізниками  та Управлінням вирішуються шляхом 

переговорів. 
У випадках недосягнення згоди між Управлінням  та Перевізником спори 

вирішуються згідно з чинним законодавством України. 
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 Розділ 9. Очікувані результати від виконання Програми 

 
Соціальний захист найбільш незахищених верств населення Олександрійської 

територіальної громади та покращення їх матеріального становища.  
Забезпечення безперешкодного права пільгового проїзду окремих категорій громадян. 
Cтворення умов для всебічного розвитку і підвищення якості соціально значущих 

послуг пасажирських перевезень в територіальній громаді, а також для збереження 
необхідного транспортного сполучення. 

Надання компенсаційних виплат перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян забезпечить можливість часткового розв’язання проблем з ремонтом та 
оновленням рухомого складу, а також створить умови для подальшого розвитку підприємств 
та ФОП. 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету           Сергій ЗАВАЛІЙ
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Додаток 1 
до Програми компенсаційних виплат за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян 
автомобільним транспортом загального 
користування приміського сполучення в 
Олександрійській територіальній громаді  

 
Перелік окремих пільгових категорій громадян, яким відповідно до законодавства 

України надано право безплатного проїзду в автомобільному транспорті загального 
користування на  приміських маршрутах, за проїзд яких в Олександрійській 

територіальній громаді здійснюються компенсаційні виплати 

№ 
п/п Категорії пільговиків 

Назва нормативного 
документу, яким передбачено 
надання пільг на проїзд 

Документ, згідно з яким 
надано право пільгового 
проїзду 

1 Особи з інвалідністю 
внаслідок війни 

Закон України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» від 
22.10.93 №3551-ХІІ 

посвідчення «Інваліда війни» 

2 Учасники бойових дій 
та особи, прирівняні 
до них (в т.ч. 
учасники 
антитерористичної 
операції) 

Закон України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» від 
22.10.93 №3551-ХІІ 

посвідчення «Учасника 
бойових дій» 

3 Реабілітовані 
громадяни, які 
постраждали 
внаслідок репресій 
або є пенсіонерами 

Закон України «Про 
реабілітацію жертв репресій 
комуністичного тоталітарного 
режиму 1917-1991 років» від 
17.04.91 №962-ХІІ 

посвідчення «Реабілітованої 
особи» 

4 Ветерани військової 
служби 

Закон України «Про статус 
ветеранів військової служби, 
ветеранів органів внутрішніх 
справ, ветеранів Національної 
поліції і деяких інших осіб та їх 
соціальний захист» від 24.03.98 
№203/98 

посвідчення «Ветерана 
військової служби» 

5 Ветерани органів 
внутрішніх справ 

Закон України «Про статус 
ветеранів військової служби, 
ветеранів органів внутрішніх 
справ, ветеранів Національної 
поліції і деяких інших осіб та їх 
соціальний захист» від 24.03.98 
№203/98 

Посвідчення «Ветерана органів 
внутрішніх справ» 

6 Ветерани державної 
пожежної охорони 

Закон України «Про статус 
ветеранів військової служби, 
ветеранів органів внутрішніх 
справ, ветеранів Національної 
поліції і деяких інших осіб та їх 
соціальний захист» від 24.03.98 
№203/98 

посвідчення «Ветерана 
державної пожежної охорони» 
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7 Ветерани Державної 

кримінально-
виконавчої служби 

Закон України «Про статус 
ветеранів військової служби, 
ветеранів органів внутрішніх 
справ, ветеранів Національної 
поліції і деяких інших осіб та їх 
соціальний захист» від 24.03.98 
№203/98 

посвідчення «Ветерана 
Державної кримінально-
виконавчої служби» 

8 Ветерани служби 
цивільного захисту 

Закон України «Про статус 
ветеранів військової служби, 
ветеранів органів внутрішніх 
справ, ветеранів Національної 
поліції і деяких інших осіб та їх 
соціальний захист» від 24.03.98 
№203/98 

посвідчення «Ветерана служби 
цивільного захисту» 

9 Батьки 
військовослужбовців, 
які загинули чи 
померли під час 
проходження 
військової служби 

Закон України «Про соціальний 
і правовий захист 
військовослужбовців та членів 
їх сімей» від 20.12.91 №2011-
ХІІ (ч. 4 ст. 14.) 

посвідчення члена сім'ї 
загиблого чорного кольору, в 
якому зазначається інформація 
про те, що особа є батьком чи 
матір'ю загиблого. 

10 Громадяни, які 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи, віднесені 
до 1 та 2 категорій  

Закон України «Про статус і 
соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» 
від 28.02.91 №796-ХІІ 

посвідчення особи, яка 
постраждала внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

11 Пенсіонери за віком Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про безплатний 
проїзд пенсіонерів на 
транспорті загального 
користування» від 17.05.93 № 
354 

пенсійне посвідчення 

12 Особи з інвалідністю, 
діти з інвалідністю 
віком від 6 до 18 років 

Закон України «Про основи 
соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю в Україні» від 
21.03.91 №875-ХІІ , Постанова 
Кабінету Міністрів України 
«Про поширення чинності 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 17 травня 1993 р. 
№ 354» від 16.08.94 № 555 

посвідчення, що підтверджує 
призначення соціальної 
допомоги відповідно до 
Законів України «Про 
державну соціальну допомогу 
особам з інвалідністю з 
дитинства та дітям з 
інвалідністю», «Про державну 
соціальну допомогу особам, 
які не мають права на пенсію, 
та особам з інвалідністю»; 
пенсійне посвідчення; 
довідка органу соціального 
захисту населення про 
перебування на обліку та 
документу, який посвідчує 
особу (за відсутності бланків 
посвідчення) 

13 Особи, які 
супроводжують осіб з 
інвалідністю І групи, 

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 16.08.1994 № 555 
«Про поширення чинності 

по факту супроводження 



12 
дітей з інвалідністю, 
але не більше одного 
супроводжуючого на 
одну особу з 
інвалідністю. 

постанови Кабінету Міністрів 
України від 17 травня 1993 р. 
№ 354», Закон України «Про 
основи соціальної захищеності 
осіб з інвалідністю в Україні» 

14 Діти з багатодітних 
сімей віком від шести 
років 

Закон України «Про охорону 
дитинства» від 26.04.2001 
№2402-ІІІ 

Посвідчення «Дитина з 
багатодітної сім’ї» 
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Додаток 2 
до Програми компенсаційних виплат за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян 
автомобільним транспортом загального 
користування приміського сполучення в 
Олександрійській територіальній громаді 

 
 

_________________________________ 
(назва місцевої  ради) 

ТАЛОН  
для обліку безкоштовного (пільгового) проїзду 

 автомобільним транспортом на приміському маршруті №_____ 
БЕЗ ПОСВІДЧЕННЯ НЕ ДІЙСНИЙ 

на _____________202_ року 
                                                                            (місяць) 

_________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові пільговика) 

Посвідчення серія ______№__________ 
Категорія______________________________ 

 
Від ______________________________ 

(назва населеного пункту та/або зупинки) 
До ______________________________ 

(назва населеного пункту та/або зупинки) 
М.П._____________________________ 
(підпис посадової особи, відповідальної 

за видачу талону) 
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Додаток 3  
до Програми компенсаційних виплат за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян 
автомобільним транспортом загального 
користування приміського сполучення в 
Олександрійській територіальній громаді  
 

Розрахунок фактично виконаних обсягів перевезень  
пільгових категорій населення на приміських маршрутах 

по маршруту______________________________________________________________  

За ______________________20__р.         Перевізник ____________________________ 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові  

Пункт 
відправлення 
пільговика 

Пункт 
призначення 
пільговика 

Номер 
пільгового 
посвідчення  

Категорія 
пільговика 

Вартість 
проїзду, грн. 

Кількість 
поїздок 

Сума до 
відшкод
ування, 
грн. 

         
         

 Всього        

Всього  пред’явлено талонів _____, перевезено пільговиків _______ на загальну суму  ______________ (прописом 
сума)__________________________________________ 
Перевізник _________________П.І.Б 

м.п. 
Відповідальна особа Олександрійської територіальної громади           _________________П.І.Б 

Управління _________________П.І.Б 
м.п.



Додаток 4  
до Програми компенсаційних виплат за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян 
автомобільним транспортом загального 
користування приміського сполучення в 
Олександрійській територіальній громаді  

 
 
                                                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник міського голови  
з питань діяльності  
виконавчих органів ради 
_______________________ 
(підпис)           (Ім’я Прізвище) 
«_____» _____________ 20__р. 

 
 

Суми компенсаційних виплат кожному перевізнику за пільгове перевезення 
окремих категорій громадян на приміських маршрутах в межах помісячного розпису 

кошторису на ці цілі 
 
№ з/п Перевізник Витрати 

перевізника за 
пільгове 

перевезення 
окремих 
категорій 
громадян 

(грн) 

Співвідношення 
у відсотках 
суми витрат 

кожного 
перевізника в 
загальній сумі 

витрат за 
пільгове 

перевезення 
окремих 
категорій 
громадян 

(%) 

Сума 
компенсаційних 

виплат за 
пільговий 

проїзд окремих 
категорій 

громадян у 
приміському 

автомобільному 
транспорті 

(грн) 

     
ВСЬОГО    
 
Начальник управління праці  
та соціального захисту населення  
міської ради      _________________  _______________ 
       (підпис)    (ПІБ) 
Головний бухгалтер управління  
праці та соціального захисту  
населення міської ради    _________________  _______________ 
       (підпис)    (ПІБ) 
Начальник фінансового управління  
міської ради      _________________  _______________ 
       (підпис)    (ПІБ) 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету           Сергій ЗАВАЛІЙ 

 


