
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» січня 2022 року № _____ 

м. Олександрія 
 
Про затвердження Порядку проведення 
компенсаційних виплат перевізникам за 
пільгове перевезення окремих категорій 
громадян у міському автомобільному 
транспорті загального користування   
 

Відповідно до ст. 28, пп. 12 п. а) ст. 30, ст.ст. 40, 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 37 Закону України «Про автомобільний транспорт», з метою 
забезпечення сталих пільгових перевезень на міських автобусних маршрутах загального 
користування та своєчасних виплат з бюджету Олександрійської міської територіальної 
громади через головних розпорядників коштів міського бюджету на компенсаційні виплати 
перевізникам за пільгові перевезення окремих категорій громадян у міському 
автомобільному транспорті загального користування 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити Порядок проведення компенсаційних виплат за пільгове  перевезення 
окремих категорій громадян у міському автомобільному транспорті загального користування 
згідно з додатком, який застосовується з 01 січня 2022 року. 

 
2. Управлінню інформаційної політики та цифрової трансформації міської ради 

оприлюднити дане рішення в 10-денний термін після затвердження. 
 
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 15 січня 

2021 року № 17 «Про затвердження тимчасового Порядку проведення компенсаційних 
виплат перевізникам за пільгове перевезення окремих категорій громадян у міському 
автомобільному транспорті загального користування в новій редакції». 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А., Шклярука Ю.В., керуючого 
справами виконавчого комітету Завалія С.В. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від «___» січня 2022 року № ___ 

 
Порядок проведення компенсаційних виплат перевізникам  

за пільгове перевезення окремих категорій громадян у міському автомобільному 
транспорті загального користування 

 
1. Тимчасовий порядок проведення компенсаційних виплат перевізникам за пільгове 

перевезення окремих категорій громадян у міському автомобільному транспорті загального 
користування (далі – Порядок) розроблено для впорядкування розмірів компенсаційних 
виплат перевізникам: КП «Олександрійський транспорт», ФОП Сизов С.А., ФОП Юнак 
К.Ю., ФОП Міщенко О.А., ФОП Хованський З.О., ФОП Проквас В.В. (далі – перевізники) за 
пільгове перевезення окремих категорій громадян у міському автомобільному транспорті 
загального користування, фінансування яких здійснюється за рахунок міського бюджету, та з 
метою проведення цих виплат, посилення контролю за цільовим використанням бюджетних 
коштів. 

2. Дія Порядку поширюється на окремі категорії громадян, які мають право на 
безоплатний проїзд на міських автобусних маршрутах загального користування відповідно 
до 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 і 
деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про 
реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про 
охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про 
безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», постанови Кабінету 
Міністрів від 16.08.1994 № 555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів 
України від 17.05.1993 № 354» із урахуванням положень Бюджетного кодексу України на 
відповідний рік. 

3. Міська рада затверджує кошторис міського бюджету з компенсації за пільгове 
перевезення окремих категорій громадян за видами транспорту та визначає головного 
розпорядника бюджетних коштів. 

4. Компенсаційні виплати за пільгове перевезення окремих категорій громадян 
здійснюються відповідно до додатків до основних договорів між виконавчим комітетом 
міської ради, головним розпорядником бюджетних коштів та автоперевізником на 
проведення компенсації за пільгове перевезення окремих категорій громадян на міських 
автобусних маршрутах загального користування. 

5. Комісією проводиться обстеження маршрутів і перерахунок кількості пасажирів, які 
відповідно до законодавства перевозяться безкоштовно на автобусних маршрутах загального 
користування (далі – Комісія). Обстеження проводиться протягом терміну, визначеного 
Комісією.  

6. По результатах перерахунку виводиться середня кількість пасажирів, які перевезені 
на даному маршруті безкоштовно в розрахунку на один рейс, оформляється у вигляді акта та 
затверджується рішенням виконавчого комітету. 

7. Витрати за пільгове перевезення окремих категорій громадян обраховуються шляхом 
множення розрахунків кількості пільгових пасажирів на 1 рейс на кількість фактично 
виконаних пільгових рейсів перевізником на маршруті і на тариф, затверджений згідно з 
нормами чинного законодавства, за формою згідно з додатком 1 до Порядку. 

До сьомого числа кожного місяця перевізники зобов’язані надати до в управління 
соціального захисту населення міської ради звіт про виконання пільгових рейсів за 
попередній місяць за формою згідно з додатком 4 до Порядку. Звіт підписується та 
скріплюється печаткою (при наявності) фізичною особою – підприємцем. 
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Кількість фактично виконаних пільгових рейсів за місяць визначається управлінням 
соціального захисту населення міської ради за даними автоматизованої системи контролю та 
звітів перевізників про виконання пільгових рейсів і оформлюється у вигляді акта (додаток 5 
до Порядку), який  погоджується Комісією. 

У разі відсутності Інтернет-сигналу або супутникового покриття та пов’язаною з цим 
неможливістю отримати інформацію за допомогою системи автоматизованого контролю з 
GPS - приладів, встановлених на транспортних засобах перевізників, кількість фактично 
виконаних пільгових рейсів за місяць визначається Комісією, яка розглядає дані випадки 
окремо по кожному транспортному засобу. У разі неможливості отримати інформацію за 
допомогою системи автоматизованого контролю з GPS - приладів по причинах: несплати 
перевізником коштів за відповідне абонентське обслуговування або з інших причин, 
викликаних несправністю автотранспорту перевізника, використанням іншого виду 
транспорту перевізником на маршруті тощо, інформація про виконання пільгових рейсів не 
обліковується. 

Управлінням соціального захисту населення міської ради та управління справами 
міської ради  має право перевіряти правильність та достовірність складання звітів, наданих 
автоперевізниками для отримання компенсаційних виплат.  

У разі використання перевізником автобусів місткості меншої, ніж при проведенні 
перерахунку пільгових категорій громадян, для розрахунку компенсації за пільгове 
перевезення застосовуються  понижуючі коефіцієнти (додаток 2 до Порядку). 

У разі розбіжності кількості виконаних пільгових рейсів між даними звіту перевізників 
та автоматизованою системою контролю для розрахунку приймається менша кількість. 

8. Суб’єкти господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів, щомісяця 
до 10 числа подають управлінню соціального захисту населення міської ради дані про 
витрати за пільгове перевезення окремих категорій громадян за попередній місяць. 

9. Головний розпорядник бюджетних коштів 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. 

10. Комісія: 
- розглядає звіт головного розпорядника коштів про витрати перевізників від 

перевезення окремих категорій громадян та визначені суми компенсаційних виплат, у разі 
потреби вносить зміни та доповнення; 

- затверджує суми компенсаційних виплат кожному перевізнику за пільгове 
перевезення окремих категорій громадян в межах помісячного розпису кошторису на ці цілі 
згідно з додатком 3 до Порядку. 

11. Головний розпорядник коштів відповідно до рішення Комісії у встановленому 
порядку надає Олександрійському управлінню Державного казначейства фінансові 
зобов’язання та платіжні доручення щодо проведення розрахунків з перевізниками. 
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Додаток 1 
до Порядку проведення компенсаційних 
виплат перевізникам за пільгове 
перевезення окремих категорій громадян 
у міському автомобільному транспорті 
загального користування  
(п.7) 

 
 

ДАНІ ПРО ВИТРАТИ 
 

за пільгове перевезення  
окремих категорій громадян на автомобільному транспорті  

 
 

по № ________________________ за ___________ 20___ року 
         (ПІБ перевізника)               (місяць) 
 

Маршрут 
Кількість 

виконаних  
рейсів 

Розрахункова 
кількість 
пільгових 

пасажирів на 
1 рейс 

Тариф 
на проїзд 

у міському 
транспорті, 

(грн) 

Розмір 
компенсації, 

грн 
(5=2*3*4), 

 
1 2 3 4 5 

     
     
     
     
     
     
ВСЬОГО:     
 
 
 
Керівник    _________________   _______________ 
      (підпис)     (ПІБ) 
 
Головний бухгалтер  __________________  _______________ 
      (підпис)     (ПІБ) 
 
 
 
М.П. 
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Додаток 2 
до Порядку проведення компенсаційних 
виплат перевізникам за пільгове 
перевезення окремих категорій громадян 
у міському автомобільному транспорті 
загального користування  
(п.7) 

 
 

Таблиця для розрахунку компенсації за пільгове перевезення пасажирів 
 

 Автобуси, які використовувались під час обстеження 
ГАЗЕЛЬ, 
БАЗ 2215 
Дельфин 

ПАЗ ЛАЗ ЛіАЗ, 
ІК-260, 

Богдан А-144, 
MAN NL202, 
SCANIA 113 

NEOPLAN-40, 
NEOPLAN  
N4018NF, 

MAN NG312, 
MAN А11 

Пікова місткість 23 45 67 110 165 
Автобуси, які 

використо-
вуються на 
маршрутах 

ГАЗЕЛЬ, 
БАЗ 2215 
Дельфин 

Х 0,5 0,34 0,21  

ПАЗ 
 
 

 1 0,67 0,41 0,27 

ЛАЗ 
 
 

  1 0,61 0,41 

ЛіАЗ, 
ІК-260, 
Богдан 
А-144, 

MAN NL202, 
SCANIA 113 

   1 0,66 

NEOPLAN-40, 
NEOPLAN  
N4018NF, 

MAN NG312, 
MAN А11 

    1 
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Додаток 3 
до Порядку проведення компенсаційних 
виплат перевізникам за пільгове 
перевезення окремих категорій громадян 
у міському автомобільному транспорті 
загального користування  
(п.10) 

 
 
                                                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 
 

___________________________  
___________________________  
___________________________  
 
(посада та П.І.Б. керівника) 
«_____» _____________ 20__р. 

 
 

Суми компенсаційних виплат кожному перевізнику за пільгове перевезення 
окремих категорій громадян 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 
міському 

автомобільному 
транспорті 

(грн) 

     
ВСЬОГО    
 
 
 
__________________________  
__________________________  
__________________________  
(посада керівника та/або начальника 
головного розпорядника бюджетних  
коштів міської ради) 
      _________________  _______________ 
       (підпис)    (ПІБ) 
__________________________  
__________________________  
__________________________  
(головний бухгалтер головного  
розпорядника бюджетних  
коштів міської ради)    _________________  _______________ 
       (підпис)    (ПІБ)  
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Додаток 4 
до Порядку проведення компенсаційних 
виплат перевізникам за пільгове 
перевезення окремих категорій громадян 
у міському автомобільному транспорті 
загального користування  
(п.7) 

 
ЗВІТ 

про виконання пільгових рейсів 
за _______________________ 20__ року 

 

Дата 

Кількість фактично виконаних рейсів на міських автобусних маршрутах 
загального користування 

№ маршруту № маршруту № маршруту № маршруту 
кіль-
кість 

рейсів 

марка та 
державний 

номер 
автобуса 

кіль-
кість 

рейсів 

марка та 
державний 

номер 
автобуса 

кіль-
кість 

рейсів 

марка та 
державний 

номер 
автобуса 

кіль-
кість 

рейсів 

марка та 
державний 

номер 
автобуса 

         
         
         
         
         
         
         
 
 

        

Всього 
виконано 
пільгових 
рейсів 

        

 
 
 
 
«___» ______________ 20 ___ року    ______________ 
       М.П.    (підпис ФОП) 
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Додаток 5 
до Порядку проведення компенсаційних 
виплат перевізникам за пільгове 
перевезення окремих категорій громадян 
у міському автомобільному транспорті 
загального користування  
(п.7) 

 
                                                                                ПОГОДЖЕНО 
 

Голова комісії по проведенню обстеження 
маршрутів і перерахунку кількості 
пасажирів, які відповідно до 
законодавства перевозяться безкоштовно 
на міських автобусних маршрутах 
загального користування 
___________ ______________ 
«_____» _____________ 20___ року 

 
 

Акт 
  про фактично виконані пільгові рейси за даними автоматизованої системи контролю 

та звітів перевізників за ________ місяць 20__ року 
 

Маршрут Перевізник 
Кількість фактично 

виконаних пільгових рейсів 
за звітний місяць 

   
   
   
ВСЬОГО:  
 
 
Начальник управління   
та соціального захисту  
населення міської ради  _________________  _______________ 
   (підпис)   (ПІБ) 
 
Начальник відділу 
персоніфікованого обліку 
управління соціального  
захисту населення міської ради ________________  _______________ 
       (підпис)   (ПІБ) 
 
 
Акт склав  ____________(ПІБ) 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


