
                                 
   

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

(десята сесія восьмого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
18 серпня 2021 року 
 
Про затвердження Програми відшкодування  
компенсації за перевезення окремих пільгових  
категорій громадян у Лубенській територіальній  
громаді на 2022 рік  
 
 

З метою реалізації права пільгового проїзду на автобусних маршрутах 

загального користування у Лубенській територіальній громаді окремих пільгових 

категорій громадян, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
  

міська рада в и р і ш и л а : 
 
 1. Затвердити Програму відшкодування компенсації за перевезення окремих 

пільгових категорій громадян у Лубенській територіальній громаді на 2022 рік 

(додається). 
 2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (начальник Романенко Т.О.) передбачити 

у місцевому бюджеті на 2022 рік кошти для реалізації цієї програми. 
 3. Організацію виконання рішення покласти на управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області (начальник Щербак В.О.). 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови Харченко І.В., постійну депутатську  комісію з соціальної та 

гуманітарної політики, освіти та науки, постійну депутатську  комісію з питань 

бюджету та фінансів. 
 
 
Лубенський міський голова                                              Олександр ГРИЦАЄНКО 
 
 



Додаток 
до рішення десятої сесії 
Лубенської міської ради  

         від 18 серпня 2021 року  
 

ПРОГРАМА 
відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян у Лубенській територіальній громаді на 2022 рік 
 

Загальні положення 
 
 Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 

категорій громадян у Лубенській територіальній громаді на 2022 рік (далі 

Програма) направлена на розв’язання проблем соціального захисту громадян, які 

мають право пільгового проїзду згідно діючого законодавства та забезпечення 

своєчасної компенсації збитків від пільгових перевезень окремих категорій 

громадян автомобільним транспортом маршрутами загального користування.  
Реалізація цієї Програми здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу 

України, Державного бюджету України на відповідний рік, Закону України «Про 

автомобільний транспорт», Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», Закону України «Про статус і соціальний  захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закону України «Про статус 

ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 

Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», Закону України 

«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закону 

України «Про охорону дитинства», Закону України «Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей», Закону України «Про державну 

соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», 

Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного 

режиму 1917-1991 років», Закону України «Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», постанови 

Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року №354 «Про безплатний проїзд 

пенсіонерів на транспорті загального користування», постанови Кабінету 

Міністрів України від 16 серпня 1994 року №555 «Про поширення чинності 

постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. №354», постанови 

Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, 

навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування», постанови Кабінету Міністрів України від 

29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, 

які мають право на пільги» та іншими нормативно-правовими актами України.  
Отримувачами компенсаційних виплат за рахунок коштів місцевого 

бюджету за пільговий проїзд окремих категорій громадян є перевізники, які 



здійснюють пасажирські перевезення автомобільним транспортом на автобусних 

маршрутах загального користування у межах Лубенської територіальної громади.     
 

Мета програми 
 

Метою Програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян 

на пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах 

загального користування у межах Лубенської територіальної громади та 

відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян 

перевізникам за рахунок коштів місцевого бюджету. 
Завданням Програми є зниження соціальної напруги серед пільгової 

категорії населення та компенсація вартості перевезень окремих пільгових 

категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах 

загального користування у межах Лубенської територіальної громади згідно з 

укладеними з перевізниками договорами. 
 

Механізм реалізації програми 
 

Компенсаційні виплати перевізникам за здійснене пільгове перевезення 

громадян проводяться за осіб, які проживають на території Лубенської 

територіальної громади. 
Обліку підлягають поїздки пільгових категорій громадян, яким, відповідно 

до законодавства України, надано право пільгового проїзду в автомобільному 

транспорті загального користування. 
 

Перелік пільгових категорій громадян для відшкодування вартості 

пільгового проїзду автомобільним транспортом загального користування  
№ 

з/п 
Перелік категорій Об’єм пільгового 

проїзду (од.) (з 

розрахунку 1 од. 

проїзду = 1 грн. 

вартості проїзду) 
1. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»: 
- особи з інвалідністю внаслідок війни (згідно посвідчення 

інваліда війни або особи з інвалідністю внаслідок війни); 
- учасники бойових дій (згідно посвідчення учасника бойових 

дій); 
- постраждалі учасники Революції Гідності (згідно посвідчення 

постраждалого учасника Революції Гідності. 

 
 
400 

2. Закони України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні», «Про державну соціальну допомогу 

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»: 
- особи з інвалідністю I та II групи та діти з інвалідністю (на 

підставі пенсійного посвідчення або посвідчення, що підтверджує 

 
 
 
 
400 



призначення соціальної допомоги); 
- особи, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи або дітей з 

інвалідністю (не більше одного супроводжуючого) – по факту 

супроводження. 
3. Закон України „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів 

органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний 

захист»: 
- ветерани військової служби; 
- ветерани органів внутрішніх справ; 
- ветерани Національної поліції; 
- ветерани податкової міліції; 
- ветерани державної пожежної охорони; 
- ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України; 
- ветерани служби цивільного захисту; 
- ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України. 
При пред’явлені посвідчень, що підтверджують відповідний 

статус  

 
 
 
 
 
 
400 

4. Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на 

Україні»: 
- реабілітовані особи (на підставі відповідного посвідчення) 

 
400 

5. Закон України  «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»: 
- громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи (категорія 1 та категорія 2-ліквідатори) (на підставі 

посвідчень, що підтверджують відповідний статус ) 

 
 
400 

6. Закон України „Про охорону дитинства»: 
- діти з багатодітних сімей (на підставі посвідчення дитини з 

багатодітної сім’ї). 

 
400 

7.  Закон України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей»: 
- батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або 

пропали безвісти під час проходження військової служби (на 

підставі відповідного посвідчення). 

 
 
400 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про 

поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та 

матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування»: 
- діти сироти (на підставі єдиного квитка дитини сироти); 
- діти, позбавлені батьківського піклування (на підставі 

посвідчення дитини, позбавленої батьківського піклування). 

 
 
 
 
400 

 

Визначити інші категорії громадян, які мають право користуватися правом 

пільгового проїзду автомобільним транспортом на маршрутах загального 

користування у межах Лубенської територіальної громади, відповідно до  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні».  



№ 

з/п 
Перелік категорій Об’єм пільгового 

проїзду (од.) (з 

розрахунку 1 од. 

проїзду = 1 грн. 

вартості проїзду) 
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 05.1993 № 354 „Про 

безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального 

користування»: 
- пенсіонери за віком (на підставі пенсійного посвідчення). 

 
 
100 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 року 

№555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів 

України від 17 травня 1993 р. №354»: 
- особи з інвалідністю III група (на підставі пенсійного 

посвідчення). 

 
100  

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 року 

№555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів 

України від 17 травня 1993 р. №354»: 
- особи з інвалідністю III група з числа військовослужбовців, які 

стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, 

пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок 

захворювання після звільнення їх з військової служби, 

пов’язаного з проходженням військової служби (на підставі 

пенсійного посвідчення). 

 
300  

4. Закон України  «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»: 
- дружина (чоловік) померлого громадянина, смерть якого 

пов’язана з Чорнобильською катастрофою (на підставі 

посвідчень, що підтверджують відповідний статус ). 

 
100  

5. Соціальний робітник, який здійснює обслуговування населення в 

межах Лубенської територіальної громади. 
100  

6. Закон України “Про освіту”: 
- педагогічні працівники, які проживають в м. Лубни (до місця 

навчання і додому) 

 
400 

Право категоріям громадян з/п 1-3 цього переліку на пільговий проїзд 
надається за умови не перевищення їх пенсійних (соціальних) виплат розміру 

податкової соціальної пільги (відповідно до пп 169.4.1 Податкового кодексу 

України) на 2022 рік. 
 

Пільгове перевезення громадян, які мають на це право, здійснюється 

перевізником  при пред’явленні пільговиком відповідного документа, який 

встановлює право користування пільгою на транспортні послуги, та реєстрації 

проїзду в автоматизованій системі обліку перевезення (оплати проїзду) окремих 

пільгових категорій громадян автомобільним транспортом у межах Лубенської 

територіальної громади за допомогою персоніфікованого електронного квитка. 



Особам, які мають право на пільги з оплати проїзду усіма видами 

транспорту загального користування на маршрутах Лубенської територіальної 

громади і перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги за місцем проживання в іншій 

адміністративно-територіальній одиниці, видається квиток, завірений посадовою 

особою перевізника, яка прийняла відповідну оплату, шляхом зазначення 

прізвища, імені, по батькові такої особи, проставлення власного підпису та 

штампа цього підприємства із зазначенням дати поїздки, назви населеного пункту. 
Відшкодування вартості проїзду таким особам проводиться органом 

місцевого самоврядування за місцем перебування особи на обліку у Єдиному 

державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, на підставі 

поданої заяви та квитків про оплату проїзду.  
Розрахунки за фактично виконані обсяги перевезень пільгових категорій 

населення в автобусах загального користування за календарний місяць 

виконуються на підставі розрахунку суми компенсаційних виплат на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом на маршрутах загального користування у 

межах Лубенської територіальної громади, що подає перевізник відповідно до 

даних автоматизованої системи обліку перевезення (оплати проїзду) окремих 

пільгових категорій громадян автомобільним транспортом у Лубенській 

територіальній громаді. 
 

Фінансове забезпечення програми 
 

Фінансування зазначеної Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету в обсягах, визначених у місцевому бюджеті на 2022 рік. 
  
 

Очікувані кінцеві результати виконання програми 
 

Реалізація Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих 

пільгових категорій громадян у Лубенській територіальній громаді на 2022 рік 
забезпечить розв’язання проблем соціального захисту громадян, які мають право 

пільгового проїзду згідно діючого законодавства, та забезпечення своєчасної 

компенсації збитків від пільгових перевезень окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом маршрутами загального користування у межах 

Лубенської територіальної громади. 
 
 
 
Секретар міської ради                                         Маргарита КОМАРОВА 


