
                                                                                                        
  
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (сьома сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

08 квітня 2021 року 
 

Про затвердження Програми впровадження 

автоматизованої системи обліку перевезення  

окремих пільгових категорій громадян  

автомобільним транспортом у Лубенській 

територіальній громаді на 2021 рік  
 

           З метою підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів, 

забезпечення належного обліку фактично наданих транспортних послуг 

міським автомобільним транспортом, економії коштів бюджету територіальної 

громади, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи 

обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» від 17.01.2017 

№1812-VIII, керуючись ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  
  

                                        міська рада вирішила : 
 

1. Затвердити Програму впровадження автоматизованої системи обліку 

перевезення окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом у 

Лубенській територіальній громаді на 2021 рік (далі Програма) (додається). 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської ради 

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

забезпечити фінансування заходів, спрямованих на виконання Програми. 

3. Управлінню соціального захисту населення (начальник управління 

Щербак В.О.) та відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

Лубенської міської ради (начальника відділу Цох-Карунська О.Г.) забезпечити 

виконання заходів  Програми. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

Лубенського міського голови Соболєва О.А., постійну депутатську комісію з 

питань економіко-інвестиційного планування, промисловості, підприємництва, 

регуляторної політики, транспорту, цифрових технологій та розвитку сільських 

територій та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, 

фінансів. 

 

Лубенський міський голова                                             Олександр ГРИЦАЄНКО 

 



Додаток 

до рішення Лубенської 

міської ради 

         від 8 квітня 2021 року  

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

впровадження автоматизованої системи обліку перевезення  

окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом  

у Лубенській територіальній громаді на 2021 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розробки 

Програми 

Лубенська міська рада 

2. Розробник Програми Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

3. Учасники Програми Фінансове управління виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

відділ економічного розвитку і торгівлі 

виконавчого комітету Лубенської міської ради. 

4. Термін реалізації 

Програми 

2021 рік  

5. Джерела фінансування Бюджет територіальної громади 

5. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми 

300 тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ 1. Загальні положення 

 

Програма впровадження автоматизованої системи обліку перевезення 

окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом у Лубенській 

територіальній громаді на 2021 рік (далі – Програма) ґрунтується на результатах 

впровадження подібних систем в інших громадах країни та іноземного досвіду у 

цій сфері. 

Програма впроваджується на виконання 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 інвалідів 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 інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», Закону України 

«Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», Закону України «Про 

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 

інвалідам», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському 

пасажирському транспорті» від 17.01.2017 №1812-VIII. 

 Існуюча система обліку оплати проїзду в автомобільному транспорті в 

Лубенській територіальній громаді належить до першої генерації систем оплати, 

що базується на використанні готівкових коштів та паперових квитків. Така 

система є морально застарілою і має ряд істотних недоліків: 

- відсутня можливість для об’єктивного вивчення пасажиропотоку; 

 - неможливо проводити постійний облік пільгової категорії пасажирів, які 

користуються послугами громадського транспорту; 

 - відсутність можливості виявлення підробок документів у пільгової 

категорії пасажирів;  

 - відсутність забезпечення контролю за здійсненням оплати. 

Розвиток сучасних технічних та комунікаційних засобів дозволяє усунути 

зазначені недоліки, забезпечивши безготівкову оплату за проїзд у громадському 

транспорті з використанням електронного квитка. При застосуванні відповідного 

апаратного та програмного забезпечення така система також дозволяє формувати 

масиви даних для аналізу часу, протяжності та кількості здійснених поїздок 

кожним пасажиром чи окремої їх категорії за будь-який визначений проміжок 

часу. Все це дозволяє впроваджувати додаткові інструменти аналізу сфери 

перевезень у громадському транспорті.  

 

Розділ 2. Мета та завдання Програми 
 



Основною метою впровадження автоматизованої системи обліку 

перевезення окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом є: 

1. Прозорість та точність обліку перевезення пасажирів всіх категорій. 

2. Одержання достовірної та деталізованої інформації про обсяги наданих 

транспортних послуг, що в подальшому дозволить проводити роботу над 

вдосконаленням системи пасажирських перевезень. 

3. Зручність у реєстрації проїзду пільговими категоріями громадян. 

4. Можливість впровадження фіксованої кількості поїздок окремим пільговим 

категоріям. 

5. Виключення можливості використання фальшивих проїзних документів. 

6. Приведення тарифу на проїзд громадським транспортом міста до рівня 

економічно обґрунтованого. 
 

Розділ 3. Основні напрями виконання Програми 

 

Основними заходами Програми є впровадження автоматизованої системи 

обліку перевезення окремих пільгових категорій громадян автомобільним 

транспортом у Лубенській територіальній громаді шляхом застосування 

необхідного апаратного та програмного забезпечення, а також забезпечення 

організаційної та нормативно-правової підтримки, тестування системи з 

подальшим введенням її в експлуатацію. 

 Таким чином, результати, одержані в результаті використання розробленої 

системи, базуватимуться не на статистичних даних чи нормативних показниках, а 

на реальних даних про надані транспортні послуги у розрізі маршрутів та 

пільгових категорій.   

 Впровадження автоматизованої системи в автомобільному транспорті 

Лубенській територіальній громаді дозволить: 

1. Пасажиру: 

а) уникнути контакту з кондуктором та передачі оплати за проїзд від інших 

пасажирів; 

б) одержати можливість забезпечення гарантованого пільгового проїзду; 

2. Лубенській територіальній громаді: 

а) розробляти та впроваджувати різні соціальні програми, пов’язані з 

компенсацією перевізникам за надані ними послуги з перевезення пільгової 

категорії громадян; 

б) одержувати об’єктивні дані для формування і затвердження тарифу на 

перевезення пасажирів; 

в) одержувати обґрунтовані дані для формування бюджету міста та підвищити 

прозорість у фінансуванні соціальних програм, які спрямовані на компенсацію 

вартості перевезень пільгової категорії громадян.  

3. Перевізнику:  

а) якісніше обслуговування пасажирів; 

б) зменшити постійні витрати підприємства на організацію та контроль за 

збором виручки від пасажирів; 

в) підвищити економічні показники роботи підприємства. 
 



Розділ 4. Строки  реалізації Програми 
 

4.1. Реалізація даної Програми розрахована на 2021 рік 

 

Розділ 5. Заходи Програми та їх фінансове забезпечення 
 

5.1. Ресурсне забезпечення Програми 
 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

для  виконання Програми 

Всього витрат 

для виконання 

Програми,  

грн. 

Обсяг ресурсів усього,  

в тому числі. 
300 000 

 

5.2. Заходи та завдання з виконання Програми впровадження автоматизованої 

системи обліку перевезення окремих пільгових категорій громадян автомобільним 

транспортом в Лубенській територіальній громаді (додаються). 

 

Розділ 6. Очікувані результати від реалізації Програми 
 

Виконання Програми сприятиме: 

1. Проведенню постійного обліку пільгової категорії пасажирів, що 

дозволить здійснювати відшкодування перевізникам  за фактично надані ними 

транспортні послуги.  

2. Наданню повної, достовірної та деталізованої інформації про виконані 

транспортні послуги для вирішення задач аналізу та планування пасажирських 

перевезень. 

Розділ 7. Фінансування Програми 
 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, 

обласного та міського бюджетів, передбачених на відповідний рік, за рахунок 

власних коштів перевізників та інших джерел, не заборонених законодавством 

України.  

Головним розпорядником бюджетних коштів на реалізацію даної Програми 

є управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської 

міської ради. 

       

Секретар міської ради                                                             Маргарита КОМАРОВА  

 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Про затвердження Програми впровадження 

автоматизованої системи обліку перевезення окремих пільгових 

категорій громадян автомобільним транспортом у Лубенській 

територіальній громаді на 2021 рік 

 

 

З метою підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів, 

забезпечення належного обліку фактично наданих транспортних послуг 

міським автомобільним транспортом, економії коштів міського бюджету, 

відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в 

міському пасажирському транспорті» від 17.01.2017 №1812-VIII Затвердити 

Програму впровадження автоматизованої системи обліку перевезення окремих 

пільгових категорій громадян автомобільним транспортом у Лубенській 

територіальній громаді на 2021 рік. 

Виконання Програми сприятиме: 

1. Проведенню постійного обліку пільгової категорії пасажирів, що 

дозволить здійснювати відшкодування перевізникам  за фактично надані ними 

транспортні послуги.  

2. Наданню повної, достовірної та деталізованої інформації про 

виконані транспортні послуги для вирішення задач аналізу та планування 

пасажирських перевезень. 

 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення         Віктор ЩЕРБАК 

 



Додаток  

до Програми впровадження 

автоматизованої системи 

обліку перевезення окремих 

пільгових категорій громадян 

автомобільним транспортом у 

Лубенській територіальній 

громаді на 2021 рік 

 

Завдання та заходи  

з виконання Програми впровадження автоматизованої системи обліку перевезення  

окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом у Лубенській 

територіальній громаді 

 
Найменування 

завдання 

 

Найменування заходу 

 

Замовник і відповідальний 

за виконання заходу 

 

Джерела 

фінансування 

 

Термін 

викона

ння 

 

Сума, 

тис.грн 

1 2 3 4 5  

1. Забезпечення 

організаційної та 

нормативно-

правової 

підтримки 

Напрацювання пропозицій щодо 

необхідності внесення змін до 

діючих договорів на 

перевезення пасажирів на 

міських маршрутах загального 

користування; 

уточнення задач структурних 

підрозділів та обов’язків 

персоналу; 

організація навчання персоналу. 

 

Структурні підрозділи 

виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

 

 

 

 

 

 

Перевізники 

Фінансування 

не потребує 

2021 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Створення 

програмно-

апаратної бази: 

- оснащення кожної рухомої 

одиниці пристроями для 

зчитування даних (30 шт.); 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету, 

перевізники 

 

Бюджет 

громади 

2021 225 

- випуск карток для пільгової 

категорії (3 тис. шт.); 

 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету  

 

Бюджет 

громади 

2021 75 

- впровадження спеціального 

програмного забезпечення/ 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

 

Фінансування 

не потребує 

2021 - 

 

 

3. Тестування 

автоматизованої 

системи 

Завантаження продукту, 

звірки баз даних; забезпечення 

пільгових категорій електронними 

квитками; підготовка звітних 

документів, визначення 

пасажиропотоку в розрізі 

пільгових категорій. 

 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

Фінансування 

не потребує 

2021 - 

 

 

 

 

4. Впровадження 

електронного 

квитка для 

окремих 

категорій 

громадян 

 

Забезпечення медіаінформування 

населення  про користування 

проїзним квитком тривалого 

користування, розповсюдження 

друкованих матеріалів тощо) 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

Фінансування 

не потребує 

2021 - 



5. Введення в 

експлуатацію  

автоматизованої 

системи 

Впровадження автоматизованої 

системи обліку перевезення  

окремих пільгових категорій 

громадян автомобільним 

транспортом. 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету, 

перевізники  

Фінансування 

не потребує  

 

 

2021 

 

- 

Усього      300 

 


	D:\ЗАВАНТАЖЕННЯ\7 сесія 08.04.2021\28. Про затв.Програми впровадження автоматиз.системи обліку перевезення окрем.пільгових категорій громадян\Рішення.doc
	D:\ЗАВАНТАЖЕННЯ\7 сесія 08.04.2021\28. Про затв.Програми впровадження автоматиз.системи обліку перевезення окрем.пільгових категорій громадян\Пояснювальна записка.doc
	D:\ЗАВАНТАЖЕННЯ\7 сесія 08.04.2021\28. Про затв.Програми впровадження автоматиз.системи обліку перевезення окрем.пільгових категорій громадян\Додаток.doc

