
 

 
 

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 залізничним транспортом 

приміського сполучення на 2022-2024 роки 

 

З метою реалізації права пільгового проїзду залізничним транспортом 

приміського сполучення 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 залізничним транспортом приміського сполучення  

на 2022-2024 роки (додається). 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської ради 

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

у бюджеті міста на 2022-2024 роки 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. та постійну депутатську  комісію з соціальної та 

гуманітарної політики, освіти та науки. 

 

 

 

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 залізничним транспортом приміського сполучення 

на 2022-2024 роки 
 

Загальні положення 

 

 Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 

категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення на 2022-

2024 роки (далі Програма) направлена на розв’язання проблем соціального 

захисту громадян, які мають право пільгового проїзду згідно діючого 

законодавства (додаток до Програми) та забезпечення своєчасної компенсації 

збитків від пільгових перевезень окремих категорій громадян залізничним 

транспортом приміського сполучення.  

Реалізація даної Програми здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу 

України, Державного бюджету України на відповідний рік, 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 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», Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат 

за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року 

№1359 та інших нормативно-правових актів України.      



 

Мета програми 

 

Виплата залізницям компенсаційних виплат за пільгові перевезення окремих 

категорій громадян, яким таке право надано законом, залізничним транспортом.  

 

Фінансове забезпечення програми 

 

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок 

коштів місцевого бюджету в обсягах, визначених на відповідний бюджетний рік. 

 

  

Організація виконання програми 

 

Реалізацію Програми здійснює безпосередньо розпорядник бюджетних 

коштів - управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, який 

організовує виконання бюджетної програми та готує звітність про виконання 

паспорту програми. 

 

Очікувані кінцеві результати виконання програми 

 

Реалізація Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих 

пільгових категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення  

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 

залізничним транспортом приміського сполучення.  

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                         Маргарита КОМАРОВА 

 



Додаток до Програми відшкодування 

компенсації за перевезення окремих 

пільгових категорій громадян залізничним 

транспортом приміського сполучення на 

2022-2024 роки 

 

№ 

з/п
Категорії пільговиків                                                      Документ, що дає право на пільгу

1 Особи з інвалідністю внаслідок війни
Посвідчення "Інваліда війни", "Особи 

з інвалідністю внаслідок війни"

2 Учасники бойових дій Посвідчення "Учасника бойових дій"

3 Пенсіонери за віком Пенсійне посвідчення

4 Особи з інвалідністю

5 Діти з інвалідністю  

6

Особи, які супроводжують осіб з 

інвалідністю І групи або дітей з 

інвалідністю (не більше одного 

супроводжуючого)

По факту супроводження

7 Ветерани військової служби
Посвідчення "Ветерана військової 

служби" 

8 Ветерани органів внутрішніх справ 
Посвідчення "Ветерана органів 

внутрішніх справ" 

Перелік

окремих категорій громадян, відшкодування витрат за пільгове перевезення яких 

здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету

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" або медичні документи, 

які підтверджують статус (висновок 

МСЕК або висновок ЛКК), довідка 

органу соціального захисту населення 

про перебування на обліку та 

документу, який посвідчує особу (за 

відсутності бланків посвідчення); 

Пенсійне посвідчення



9 Ветерани Національної поліції
Посвідчення "Ветерана Національної 

поліції"

10 Ветерани податкової міліції 
Посвідчення "Ветерана податкової 

міліції"

11 Ветерани державної пожежної охорони 
Посвідчення "Ветерана державної 

пожежної охорони" 

12
Ветерани Державної кримінально-

виконавчої служби України 

Посвідчення "Ветерана державної 

кримінально-виконавчої служби" 

13 Ветерани служби цивільного захисту
Посвідчення "Ветерана служби 

цивільного захисту"

14
Ветерани державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України

Посвідчення "Ветерана державної 

служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації"

15
Громадяни, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

Посвідчення особи, яка постраждала 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

(категорія 1 та категорія 2 для 

ліквідаторів) 

16 Діти з багатодітних сімей
Посвідчення "Дитини з багатодітної 

сім'ї"

17 Батьки загиблого військовослужбовця
Посвідчення батька (матері) загиблого 

військовослужбовця

18
Діти сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування

Єдиний квиток дитини сироти та 

дитини, позбавленої батьківського 

піклування

19 Постраждалі учасники Революції Гідності

 Посвідчення встановленого зразка 

або довідка органу соціального 

захисту населення про встановлення 

статусу

Щербак В.О.

Секретар міської ради                                         Маргарита КОМАРОВА



Пояснювальна записка 

до проекту рішення Лубенської міської ради «Про затвердження 

Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 

категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення  

на 2022-2024 роки» 

 

Згідно бази даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, 

які мають право на пільги, право безкоштовного проїзду на приміських 

маршрутах залізничним транспортом мають 16,2 тис. осіб. 

Порядок розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові 

перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року 

№ 1359. 

Облік пільгових перевезень та визначення суми недоотриманих коштів 

від таких перевезень проводиться залізницями на підставі інформації 

автоматизованої системи керування пасажирськими перевезеннями та 

реєстраторів розрахункових операцій про оформлені та видані пасажирам 

безоплатні або пільгові проїзні документи (квитки). 

Інформація про оформлені та видані пасажирам безоплатні та пільгові 

проїзні документи (квитки) включається до місячної станційної звітності.  

Фінансування компенсації за перевезення окремих категорій громадян 

проводилось за рахунок коштів державного бюджету.  

На даний час не передбачені видатки на виплату компенсації за пільгове 

перевезення громадян, зокрема, на приміських маршрутах залізничним 

транспортом. 

Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 

категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення по 

станціях в межах Лубенської територіальної громади вирішить проблему 

відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд за рахунок коштів 

місцевого бюджету. 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення 

виконавчого комітету Лубенської 

міської ради        Віктор ЩЕРБАК 
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