
 
                                                                                                                   
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
23 червня 2021 року № 141 

 
Про затвердження Порядку здійснення  
відшкодування компенсації за перевезення  
окремих пільгових категорій громадян  
залізничним транспортом приміського  
сполучення по станціях в межах 
Лубенської територіальної громади  
 
 
 З метою забезпечення права на пільговий проїзд окремих категорій 

громадян залізничним транспортом приміського сполучення, відповідно до 

Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 

категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення на 

2021 рік, затвердженої рішенням другої сесії Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 17 грудня 2020 року (із змінами), 
керуючись ст.34, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 
 
 

виконавчий комітет Лубенської міської ради     
в и р і ш и в: 

 
 1. Затвердити Порядок здійснення відшкодування компенсації за 

перевезення окремих пільгових категорій громадян залізничним транспортом 

приміського сполучення по станціях в межах Лубенської територіальної 

громади (додається). 
2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 
забезпечити здійснення відшкодування компенсації за перевезення окремих 

пільгових категорій громадян залізничним транспортом приміського 

сполучення по станціях в межах Лубенської територіальної громади. 
3. Рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради від                

22 лютого 2017 року №34 «Про затвердження Порядку здійснення 



відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян залізничним транспортом приміського сполучення по станції 

Лубни» вважати таким, що втратило чинність. 
 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 

Лубенського міського голови Харченко І.В. 
 
 
 
Лубенський міський голова                                        Олександр ГРИЦАЄНКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення виконавчого 

комітету Лубенської міської 

ради  
23 червня 2021 року № 141 

 
Порядок  

здійснення відшкодування компенсації за перевезення окремих 

пільгових категорій громадян залізничним транспортом приміського 

сполучення по станціях в межах Лубенської територіальної громади 
 

I. Загальні положення 
 

1.1 Порядок здійснення відшкодування компенсації за перевезення 

окремих пільгових категорій громадян залізничним транспортом приміського 

сполучення по станціях в межах Лубенської територіальної громади (далі 

Порядок) визначає механізм відшкодування управлінням соціального захисту 

населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області (далі Управління) компенсаційних виплат, 
пов’язаних з перевезенням громадян, які мають право на пільги за 

соціальною ознакою (надалі пільговики) з проїзду в залізничному транспорті 

приміського сполучення відповідно до чинного законодавства України. 
1.2 До пільгових перевезень залізничним транспортом належать 

безоплатні перевезення або перевезення окремих категорій громадян із 

знижкою, встановленою законодавством.  
1.3 Порядок розроблений з метою забезпечення постійного фінансування 

компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян 

залізничним транспортом приміського сполучення за рахунок коштів 

міського бюджету. 
 

II. Проведення відшкодування компенсації за перевезення окремих 

пільгових категорій громадян залізничним транспортом приміського 

сполучення 
 

2.1 Відповідно до Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за 

пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 

року № 1359, перевізник проводить облік пільгових перевезень в розрізі 

категорій та розраховує обсяг компенсаційних виплат за пільгові перевезення 

залізничним транспортом окремих категорій громадян. 
2.2 На підставі місячної станційної звітності залізниці складають облікову 

форму про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом 

окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких відшкодовуються з  

державного або місцевих бюджетів.  



2.3 Перевізник не пізніше  ніж 15 числа місяця, наступного за звітним, 
зобов’язаний подавати Управлінню розрахунок на суму, яка підлягає 

компенсації  (додаток 1), та вищезазначену облікову форму. 
 

ІІІ. Порядок фінансування 
 

3.1 Фінансування видатків на відшкодування компенсації за перевезення 

окремих пільгових категорій громадян залізничним транспортом приміського 

сполучення по станціях в межах Лубенської територіальної громади за 

Програмою відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 

категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення по 

станціях в межах Лубенської територіальної громади на відповідний 

календарний рік проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету. 
3.2 Управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області є головним 

розпорядником коштів по відшкодуванню компенсації за перевезення 

окремих пільгових категорій громадян залізничним транспортом приміського 

сполучення по станціях в межах Лубенської територіальної громади. 
3.3 Фінансове управління виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області надає головному розпоряднику 

коштів лімітну довідку про бюджетні асигнування. 
3.4 Відшкодування компенсаційних виплат проводиться на підставі 

договору про відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 

категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення, 

укладених між перевізником і Управлінням.  
3.5 Відшкодування компенсаційних виплат проводиться Управлінням 

щомісячно відповідно до розрахунків, поданих перевізником на 

розрахунковий рахунок перевізника в межах передбачених кошторисних 

призначень на зазначену мету. 
3.6 Станом на 1 число кожного місяця Управління та перевізник 

складають акти звіряння за формою «3-пільга» у трьох примірниках. 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету       Юлія БІЛОКІНЬ  
 
 
 
 



Додаток 1 
до Порядку здійснення 

відшкодування компенсації за 

перевезення окремих пільгових 

категорій громадян залізничним 

транспортом приміського 

сполучення по станціях в межах 
Лубенської територіальної громади 

 
(назва підприємства, що надає транспортні послуги - перевізник) 

 
                                                                                                      Код ЄДРПОУ ___________________________ 

РОЗРАХУНОК 
компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян   

залізничним транспортом  приміського  сполучення  
за ____________ місяць 20___ року 

 
№ 

п/п 
Назва пільгової категорії 

пасажирів 
Кількість перевезених 

пасажирів пільгових 

категорій, чол 

сума збитку, грн 

1 2 3 4 
    
    
    
    
    
 Всього   

Керівник транспортного підприємства (перевізник) ______________________________ 
                                                                                             (підпис, прізвище, ім’я, по-батькові) 
 
Головний бухгалтер транспортного підприємства ________________________________ 
                                                                                             (підпис, прізвище, ім’я, по-батькові) 
М.П. 
 
Начальник управління                                                   Керівник транспортного підприємства 
соціального захисту населення                                          (перевізник) 
виконавчого комітету  
Лубенської міської ради 
 
______________ _____________                                     __________________ _____________     
          (підпис)            (прізвище, ініціали)                                                   (підпис)                  (прізвище, ініціали) 
МП                                                                                                            МП  
 
 


