
                                 
   

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(друга сесія восьмого скликання) 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

17 грудня 2020 року 
 
Про затвердження Програми здійснення  
компенсаційних виплат за проїзд окремих  
категорій громадян Лубенської  
територіальної громади на 2021 рік  
 

З метою забезпечення реалізації права окремих категорій громадян на 

безкоштовний проїзд автомобільним транспортом, керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
  

міська рада в и р і ш и л а : 
 
 1. Затвердити Програму здійснення компенсаційних виплат за проїзд 

окремих категорій громадян Лубенської територіальної громади на 2021 рік 
(додається). 
 2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської ради 

(начальник управління Романенко Т.О.) передбачити у місцевому бюджеті на 

2021 рік кошти для реалізації цієї програми. 
 3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області здійснити 

компенсаційні виплати за грудень 2020 року відповідно до Програми 

здійснення компенсаційних виплат за проїзд окремих категорій населення 

Засульської сільської ради на 2019 – 2020 роки, затвердженої рішенням 

чергової п’ятдесятої сесії Засульської сільської ради сьомого скликання від 23 

квітня 2019 року (зі змінами та доповненнями). 
 4. Організацію виконання рішення покласти на управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області (начальник управління Щербак В.О.). 
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Харченко І.В. та постійну депутатську комісію з питань планування 

бюджету та  фінансів. 
 
 
Лубенський міський голова                               О.П. Грицаєнко 
 



         Додаток  
     до рішення Лубенської  
     міської ради  

         від 17 грудня 2020 року 
 

 
Програма 

здійснення компенсаційних виплат за проїзд окремих категорій громадян 

Лубенської територіальної громади на 2021 рік  
 

Загальні положення 
 
 Програма здійснення компенсаційних виплат за проїзд окремих категорій 

громадян Лубенської територіальної громади на 2021 рік  (далі Програма) 
направлена на розв’язання проблем соціального захисту громадян, які мають 

право пільгового проїзду згідно діючого законодавства.  
Реалізація даної 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.  
Отримувачі компенсаційних виплат за рахунок коштів місцевого 

бюджету за оплату вартості проїзду в автомобільному транспорті є пільгові 

категорії громадян, які проживають на території Лубенської територіальної 

громади (за виключенням жителів м.Лубни).      
 



 
 

Мета програми 
 

Метою Програми є здійснення компенсаційних виплат окремим 

категоріям громадян за оплату ними вартості проїзду в автомобільному 

транспорті загального користування.  
 

Механізм реалізації програми 
 

Отримувачі компенсаційних виплат за оплату вартості проїзду в 

автомобільному транспорті є особи з числа пільгових категорії громадян, які 

проживають на території Лубенської територіальної громади (за виключенням 

жителів м.Лубни). 
Компенсаційні виплати здійснюються за оплату проїзду в 

автомобільному транспорті з місця проживання особи з числа пільгових 

категорій громадян до м.Лубни та/або зворотному напрямку.   
 

Перелік пільгових категорій громадян для здійснення 

компенсаційних виплат за оплату вартості проїзду в автомобільному 

транспорті 
№ 

п/п 
Перелік категорій Кількість 

пільгових 

поїздок на 

календарний 

місяць 
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 ; 

 
 
20 поїздок 

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 (на підставі пенсійного 

посвідчення, або посвідчення, що підтверджує призначення 

соціальної допомоги) та особи, які супроводжують осіб з 

інвалідністю І групи (не більше одного супроводжуючого) – по 

факту супроводження 

 
 
 
 
20 поїздок 

- діти з інвалідністю (на підставі пенсійного посвідчення, або 

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги) 

та особи, які  супроводжують дітей з інвалідністю (не більше 

одного супроводжуючого) – по факту супроводження 

 
30 поїздок 

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  

 
 
 
 
20 поїздок 

4. Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на 

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

 
20 поїздок 

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 ) 

 
 
20 поїздок 

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

багатодітної сім’ї) 

20 поїздок 

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) 

 
 
20 поїздок 

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) 

 
 
 
 
20 поїздок 

 

Визначати інші категорії громадян, які мають право на отримання 

компенсаційних виплат за оплату вартості проїзду в автомобільному 

транспорті, відповідно до  Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”. 
 

№ 

п/п 
Перелік категорій Кількість 

пільгових 

поїздок на 

календарний 

місяць 
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) з 

урахуванням доходів. 

10 поїздок 

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) з урахуванням доходів. 

 
10 поїздок 

3. 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 ) 

 
10 поїздок 

 

Здійснення компенсаційних виплат за оплату вартості проїзду в 

автомобільному транспорті, відбувається на умовах визначених Порядком 

здійснення компенсаційних виплат за оплату вартості проїзду в автомобільному 

транспорті (додається) 
 

Фінансове забезпечення програми 
 

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок 

коштів місцевого бюджету в обсягах визначених у місцевому бюджеті на 2021 

рік. 
  
 

Очікувані кінцеві результати виконання програми 
 

Реалізація цієї програми забезпечить розв’язання проблем соціального 

захисту громадян, які мають право пільгового проїзду згідно діючого 

законодавства.  
 
 
 
Секретар міської ради        М.Ф. Комарова 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток  
до Програми здійснення 

компенсаційних  виплат за  проїзд 

окремих категорій громадян 
Лубенської територіальної громади 

на 2021 рік 
 
 
 

Порядок  
здійснення компенсаційних виплат за оплату  
вартості проїзду в автомобільному транспорті  

 
1. Загальні положення 

 
1.1 Порядок здійснення компенсаційних виплат за оплату вартості 

проїзду в автомобільному транспорті (далі – Порядок) встановлює єдиний 

механізм компенсації населенню витрат, пов’язаних з оплатою ними вартості 

проїзду в автомобільному транспорті на приміських автобусних маршрутах 

загального користування. 
 
1.2 Дія цього Порядку поширюється на осіб, які зареєстровані або 

фактично проживають на території населених пунктів Лубенської 
територіальної громади (окрім м.Лубни), та мають право пільгового проїзду 

автомобільним транспортом загального користування на приміських 

маршрутах (далі – Пільговики). 
 

1.3 Громадяни мають право на отримання компенсаційних виплат 

тільки за однією пільговою категорією. 
 

2. Порядок проведення компенсаційних виплат 
 

2.1 З метою компенсації витрати на оплату проїзду на приміських 

маршрутах, перевізники забезпечують виготовлення квитків, на підставі яких 

будуть проводитися компенсаційні виплати та реєструють їх в управлінні 

соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області у розрізі окремих приміських 

маршрутів (далі – Пільгові квитки). 
 
2.2 Пільговий квиток видається особі, за умови пред’явлення нею 

документа, що підтверджує право на безкоштовний проїзд, та повної оплати 

вартості проїзду. 
 
2.3 Компенсаційні виплати проводяться за результатами опрацювання 

письмових заяв пільговиків, наданих ними особисто до 5 числа місяця, 



наступного за звітним, уповноваженим особам виконавчих органів Лубенської 

міської ради (далі - уповноважені особи) за місцем реєстрації. 
 
2.4 Компенсаційні виплати дітям з багатодітних сімей, дітям з 

інвалідністю, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, 

особам, які мають інвалідність внаслідок психічного захворювання проводяться 

за результатами опрацювання письмових заяв їх батьків 

(опікунів/піклувальників). 
 
2.5 Пільговики до письмової заяви додають: 
аркуш реєстрації з нанесеними пільговими квитками; 
копію паспорта; 
копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника 

податків; 
копію документа, що дає право на безкоштовний проїзд; 
копію довідки про наявність відкритого у банківській установі рахунку, 

номер якого відповідає міжнародному стандарту кодування банківських 

рахунків (IBAN). 
 
2.6 Батьки (опікуни/піклувальники) Пільговиків до письмової заяви 

додають: 
аркуш реєстрації з нанесеними пільговими квитками; 
копію паспорта; 
копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника 

податків; 
копію свідоцтва про народження дитини; 
копію документа, що підтверджує здійснення опіки/піклування над 

особою; 
копію документа, що дає право на безкоштовний проїзд; 
копію довідки про наявність відкритого у банківській установі рахунку, 

номер якого відповідає міжнародному стандарту кодування банківських 

рахунків (IBAN). 
 

 2.7 Починаючи з розрахунків за січень 2021 року, пенсіонери за віком та 

особи з інвалідністю III групи, разом з письмовою заявою повинні надати 

довідки про власні доходи за останні 6 місяців попереднього року. 
Особи, які стали пільговиками у 2021 році, подають довідку про власні 

доходи за період, що не перевищує 6 місяців до дати першого у 2021 році 

звернення. 
 
2.8 Вказана у підпункті 2.7 довідка дійсна протягом періоду проведення 

компенсаційних виплат у 2021 році та подається лише один раз при першому 

зверненні особи за компенсаційними виплатами за оплату вартості проїзду у 

поточному році. 
 

2.9 Право пенсіонерів за віком та осіб з інвалідністю III групи на 

отримання компенсаційних виплат визначається залежно від розміру її 



середньомісячного доходу за останні 6 місяців попереднього року (за період, 

що не перевищує 6 місяців до дати першого у 2021 році звернення – для особи, 

що стала пільговиком у 2021 році). 
 
2.10 Компенсаційні виплати вищезазначеним особам, здійснюються за 

умови, якщо її середньомісячний дохід за останні 6 місяців попереднього року 

(за період, що не перевищує 6 місяців до дати першого у 2021 році звернення – 
для особи, що стала пільговиком у 2021 році) не перевищує розмір 

встановленого з 1 січня 2021 року прожиткового мінімуму на одну особу в 

розрахунку на місяць.  
 
2.11 До доходу Пільговика включаються нараховані: 
1) заробітна плата; 
2) пенсія; 
3) грошове забезпечення; 
4) стипендія; 
5) соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, 

виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні 

дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, 

одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за 

рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

підприємств, організацій незалежно від форми власності); 
6) доходи від підприємницької діяльності; 
7) допомога по безробіттю та інші виплати, що здійснюються фондами 

соціального страхування. 
 

 2.12 У разі, якщо середньомісячний дохід пільговика не перевищує 

визначений у пункті 2.10 критерій, такий пільговик має право на отримання 

компенсаційних виплат протягом 2020 року. 
 
 2.13 Тим пільговикам, у кого середньомісячний дохід перевищує 

визначений у підпункті 2.10 критерій, управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області протягом 30 календарних днів, починаючи з дати 

надходження заяви, надається у письмовій формі відповідь з обґрунтуванням 

причин відмови. 
 

2.14 Уповноважені особи до 10 числа місяця, наступного за звітним, 
передають до управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області всі отримані 

документи разом з реєстром отриманих пільгових квитків. 
 
2.15 Реєстр отриманих пільгових квитків подається за визначеною 

формою (додаток 1). 
 



2.16 У разі, якщо хоча б один із визначених у підпунктах 2.5 – 2.7 
порядку документів не було надано, документи повертаються пільговику без 

виконання. 
 
2.17 Розмір компенсаційних виплат визначається як сума вартості 

проїзду, згідно наданих квитків, у межах норми визначеної Програмою 

здійснення компенсаційних виплат за проїзд окремих категорій громадян 

Лубенської територіальної громади на 2021 рік. 
 
2.18 Надані громадянами квитки перевіряються на предмет 

відповідності даним реєстрації перевізниками пільгових квитків. 
 
2.19 Якщо квитки не були зареєстровані жодним із перевізників в якості 

пільгових, вартість таких квитків не підлягає компенсації. 
 
2.20 Квитки, що підтверджують оплату проїзду дитиною з інвалідністю 

(особою з І групою інвалідності) та квитки особи, яка супроводжує цю дитину з 

інвалідністю (особу з І групою інвалідності) повинні мати однакову серію та 

послідовні порядкові номери у межах визначеної соціальної норми.  
 

2.21 Для інших категорій отримувачів компенсаційних виплат, у 

випадку виявлення квитків однакової серії з послідовними номерами, 

компенсації, за умови реєстрації таких квитків у якості пільгових, підлягає 

вартість тільки одного з таких квитків. 
 
2.22 Підставою для проведення компенсаційних виплат є відповідне 

рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. 
 
2.23 Компенсаційні виплати проводяться щомісячно, до 25 числа місяця, 

наступного за звітним, шляхом перерахування коштів на рахунки пільговиків, 

відкриті в банківських установах. 
 
2.24 Компенсаційні виплати за оплату проїзду у грудні поточного року 

проводяться за рахунок коштів, затверджених для вказаних цілей у бюджеті на 

наступний рік. 
 
2.25 Компенсаційні виплати за період, що передує місяцю, у якому 

набирає чинності рішення, яким передбачено зміну соціальних норм, 

проводиться у межах норм, які діяли до набрання цим рішенням чинності. 
 
2.26 Після проведення компенсаційних виплат управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області передає уповноваженим особам список осіб, які 

отримали компенсацію. У разі звернення таких осіб у наступному місяці, копії 

документів (паспорта, довідки про реєстраційний номер облікової картки 

платника податків, посвідчення, довідки з банку) повторно не подаються, за 



винятком випадків, коли у даних, відображених у вказаних документах, 

відбулися зміни. 
 
 

3. Прикінцеві положення 
 

3.1 Цей Порядок діє до його відміни або до затвердження відповідного 

нормативно-правового акта, який буде регламентувати відносини у цій сфері. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 1 
до Порядку здійснення компенсаційних  
виплат за оплату вартості проїзду в  
автомобільному транспорті  

 
Реєстр отриманих пільгових квитків 

за ________________ 20 ___р. 
(звітний місяць) 

 
 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка 

звертається з квитками 
Адреса реєстрації Кількість 

квитків 
Особистий 

підпис особи, 

яка 

звертається з 

квитками 

Примітка 

      
      
      
      
      
      

Уповноважена особа ____________ ______________________ 
  (підпис) (прізвище та ініціали) 

Відмітка про отримання управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської  
________________________ __________________   
      (дата отримання) (підпис)   

 
 

 



Пояснювальна записка 
до проєкту рішення Лубенської міської ради «Про затвердження 

Програми здійснення компенсаційних виплат за проїзд окремих 
категорій громадян Лубенської територіальної громади на 2021 рік» 

 
Програма здійснення компенсаційних виплат за проїзд окремих 

категорій громадян Лубенської територіальної громади на 2021 рік  (далі 

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

які мають право пільгового проїзду згідно діючого законодавства.  
Метою Програми є здійснення компенсаційних виплат окремим 

категоріям громадян за оплату ними вартості проїзду в автомобільному 

транспорті загального користування.  
 
Орієнтовні показники фінансового навантаження на бюджет: 

№ 
з/п 

 
Показники 

Од. 
вим. 

План на 

2021 рік 

 
Витрати на компенсаційні виплати за 

проїзд автомобільним транспортом тис. грн. 2045,0 

 

Кількість осіб пільгових категорій, які 

отримали компенсацію за оплату проїзду 

в автомобільному транспорті осіб 2350 

 

Середній розмір компенсаційних виплат 

за оплату проїзду в автомобільному 

транспорті грн./особу 870,0 
 

 
 
Начальник управління  
соціального захисту населення 
виконавчого комітету Лубенської  
міської ради        В.О. Щербак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


	C:\Users\U\Desktop\На сайт\2 сесія 17.12.2020р - на сайт\2 сесія 17.12.2020р - на сайт\32. Про затв.Прогр.здійсн.компенс.виплат за проїзд окрем.пільг.катег\Рішення.doc
	C:\Users\U\Desktop\На сайт\2 сесія 17.12.2020р - на сайт\2 сесія 17.12.2020р - на сайт\32. Про затв.Прогр.здійсн.компенс.виплат за проїзд окрем.пільг.катег\Пояснювальна записка.doc

