
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про затвердження Порядку проведення  
розрахунків компенсації перевізникам 
за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
в міському електро- та автомобільному транспорті  
загального користування 
 

Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 37 Закону України «Про автомобільний транспорт», постановою 
Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256 «Про затвердження Порядку 
фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання 
державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з 
державного бюджету», постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003  
№ 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право 
на пільги», з метою створення чіткої та прозорої методики розрахунку 
перевізниками розмірів витрат від перевезення пасажирів пільгових категорій, 
врегулювання механізму визначення розміру компенсаційних виплат, який 
підлягає відшкодуванню за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому 
бюджету, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити Порядок проведення розрахунків компенсації перевізникам за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян в міському електро- та 
автомобільному транспорті загального користування (додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Кіровоградської міської 
ради від 03.12.2009 року № 2905.  

3. Кіровській та Ленінській районним у місті Кіровограді радам та 
управлінню розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради 
забезпечити приведення у відповідність до даного порядку свої установчі 
документи та підготувати зміни щодо своїх функціональних повноважень 
у місячний термін. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
Васильченка С.С. 
 
 
Секретар міської ради       І. Марковський  
 
 



 
Додаток 1 
до рішення міської ради  
від __________ №____ 

 
 

Порядок 
проведення розрахунків компенсації перевізникам за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному 

транспорті загального користування 
 

1. Цей Порядок визначає механізм проведення компенсаційних виплат на 
пільговий проїзд електро- та автомобільним транспортом окремих категорій 
громадян, які мають право пільгового проїзду, згідно з законодавством України 
на маршрутах загального користування, за рахунок субвенції з державного 
бюджету підприємству, яке здійснює перевезення населення на міських 
маршрутах загального користування (далі - Перевізник), згідно з договором 
укладеним між управлінням розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської 
міської ради та Перевізником. 

2. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електро- та автомобільним 
транспортом окремих категорій громадян  здійснюються на підставі договору 
між Перевізником та Управлінням праці та соціального захисту населення 
Кіровської та Ленінської районних у місті Кіровограді рад. 

Для укладання договору Перевізник подає наступний пакет документів: 
- виписка з Єдиного державного реєстру про реєстрацію юридичної 

особи; 
- довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України; 
- договір на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування; 
- копія ліцензії; 
- копія довідки про взяття на облік платника податків або копія свідоцтва 

про реєстрацію платника податку на додану вартість;  
- копія статуту. 
3. Перевезення окремих категорій громадян, які мають право пільгового 

проїзду, згідно з законодавством України на маршрутах загального 
користування, здійснюються на підставі пільгового посвідчення. 

4. Перевізник щомісяця до 25 числа місяця (звітного), що настає за 
розрахунковим, надає розрахунки витрат відповідно до «Інструкції про порядок 
обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на маршрутах», 
що затверджена наказом Міністерства статистики України від 27.05.1996                  
№ 150.  

5. Перевізник несе відповідальність за достовірність наданих до 
відшкодування розрахунків витрат за перевезення пільгової категорії громадян. 

6. До 2 числа кожного місяця на підставі розрахунків Перевізник 
оформлює з Управлінням праці та соціального захисту населення Кіровської та 



Ленінської районних у місті Кіровограді рад двосторонні акти звіряння 
розрахунків за фактично надані перевезення. 

Разом з актом Перевізник надає копію звіту форми «№31 – авто 
(квартальна)», що затверджена наказом Державної служби статистики України  
від 9 серпня 2012 року № 337, з відміткою про прийняття управлінням 
статистики. 

7. Виплата компенсації на відшкодування фактично понесених збитків за 
перевезення пільгової категорії громадян здійснюється в межах кошторисних 
призначень, виділених на ці цілі, при надходженні державних коштів у вигляді 
субвенції через місцевий (районний) бюджет. Оплата здійснюється на підставі 
актів звіряння розрахунків впродовж 5 банківських днів з дня надходження 
бюджетних коштів на розрахунковий рахунок Управляння праці та соціального 
захисту населення Кіровської та Ленінської районних у місті Кіровограді рад.  

При цьому, у разі надходження розрахунків від кількох перевізників та 
оформлення відповідних актів звірянь, Управляння праці та соціального 
захисту населення Кіровської та Ленінської районних у місті Кіровограді рад 
першочергово забезпечує фінансування підприємств електротранспорту та 
підприємств, що виконують перевезення в звичайному режимі руху, як 
основному виду перевезень. 

8. Форма розрахунку – платіжне доручення. 
Вид розрахунку – безготівковий. 
9. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд здійснюються шляхом 

перерахування коштів з реєстраційного рахунку управління праці та 
соціального захисту населення на рахунки перевізника.  

10. Ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової 
звітності здійснюється у встановленому законодавством порядку. 

 
 
 
  Секретар міської ради        І.Марковський 



Додаток 2 
до рішення виконавчого  
комітету міської ради  
від ________________ № ___ 

 
 

Кому подається: Управління праці та соціального захисту населення Кіровської 
(Ленінської) районної ради 
 
Найменування підприємства: 
 

РОЗРАХУНОК 
суми компенсаційних виплат на пільговий проїзд окремим категоріям громадян 

в міському автомобільному транспорті  загального користування  
 

За _____________    20___ року 
 
 
 
          Всього 
 
Перевезено:    
 пасажирів, які мають право  
 пільгового проїзду, чол. _____________________________________ 
 
Тариф /вартість квитка/на 1 пасажира  
на міських маршрутах, грн. __________________________________________ 
 
Сума компенсаційних виплат, грн. 
 
 
 
Керівник підприємства 
 
Головний бухгалтер  
 
Розрахунок прийняв: 
 
 
 
     _____________________                                                    __________________ 
  (посада)         (П.І.П.) 

 
  


