
 
 

Додаток 5 

до Міської комплексної програми 

соціального захисту населення міста 

Запоріжжя на 2019-2021 роки 

  

ПОРЯДОК 

розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на міських автобусних маршрутах загального користування 

 

1.Загальні положення 

Порядок розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на міських автобусних маршрутах загального користування 

встановлює єдиний механізм для визначення розміру компенсаційних виплат на 

покриття збитків від перевезення окремих категорій громадян, що мають право 

безоплатного проїзду згідно з чинним законодавством України. 

До окремих категорій громадян, за які здійснюються компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд відносяться: 

особи з інвалідністю внаслідок війни (Закон України «Про статус 

ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту»); 

учасники бойових дій (Закон України «Про статус ветеранів війни та 

гарантії їх соціального захисту»); 

особи з інвалідністю (постанова Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 

№555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 

17.05.1993 №354»); 

діти з інвалідністю (Закон України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні»); 

особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з 

інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує особу з інвалідністю I 

групи або дитину з інвалідністю) (Закон України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні»; 

діти з багатодітних сімей (Закон України «Про охорону дитинства»); 

особи постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС віднесені до 1 та 2 категорії 

(Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи»); 

 пенсіонери (постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 №354 

«Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування»). 

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

здійснюються перевізникам, які уклали договір з управлінням з питань 

транспортного забезпечення та зв’язку міської ради на надання послуг з 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та 

договір на отримання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян з управлінням соціального захисту населення міської ради 
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по району, за місцем реєстрації перевізника (далі – Перевізник) (крім 

підприємств комунальної власності). 

Підприємствам комунальної власності, які здійснюють перевезення 

окремих категорій громадян, що мають право пільгового проїзду згідно чинного 

законодавства, надається фінансова підтримка. 

Перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування, забороняється відмовлятися від пільгового 

перевезення, крім випадків, передбачених законом. 

 

2.Розрахунок компенсації 

2.1. Компенсаційні виплати надаються виключно на автобуси класів А, І, ІІ. 

В розрахунках клас транспортних засобів має відповідати конкурсним умовам, 

умовам договору на надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування, фактичній відповідності транспортного 

засобу, який обслуговував маршрут.  

2.2. Розрахункова сума компенсації за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян по кожному маршруту та марки транспортного засобу визначається за 

формулою: 

Р=К*М*Х*Т, 

Р - розрахункова сума компенсацій, 

К - кількість фактично виконаних рейсів за місяць за даними Оператора 

(система GPS-моніторинг) 

М* — кількість місць для сидіння відповідно до технічної характеристики 

транспортного засобу; 

Х — відсотковий показник компенсаційних місць в транспортному засобі 

(для класу А - 5% від місць для сидіння; для класу І, ІІ - 10% від місць для 

сидіння); 

Т — тариф на послуги з перевезення пасажирів на міському автобусному 

маршруті загального користування. 

 

2.3. Показники для розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян за місяць оформлюються за формою згідно додатку 

та надаються Перевізником з супроводжуючим листом до управління з питань 

транспортного забезпечення та зв’язку міської ради до 5 числа місяця, 

наступного за звітним. 

2.4. Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської 

ради: 

2.4.1. Перевіряє надані Перевізниками розрахунки  на відповідність умовам 

конкурсу та укладеним договорам щодо класу, пасажиромісткості транспортних 
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засобів та тарифу та передає управлінню соціального захисту населення міської 

ради до 10 числа місяця, наступного за звітним. 

2.4.2. Щомісячно проводить вибіркову перевірку по кожному Перевізнику 

щодо повної відповідності показників, врахованих в розрахунках 

компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян. 

2.5. Управління соціального захисту населення міської ради передає 

розрахунки управлінням соціального захисту населення міської ради по районах 

відповідно до укладених договорів для подальшого фінансування. 

2.6. Відповідальність за правильність та обґрунтованість поданих 

розрахунків компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян покладається на Перевізника в особі керівника та відповідальної 

особи, яка здійснювала дані розрахунки. 

2.7. Компенсаційні виплати Перевізникам за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на міських автобусних маршрутах загального користування 

здійснюються в межах планових призначень. 

У разі, коли розрахунки перевищують планові призначення, фінансування 

проводиться пропорційно наданим розрахункам всіх Перевізників в межах 

помісячних асигнувань. 
 

 
Секретар міської ради  Р.О.Пидорич  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Додаток 
до Порядку розрахунку компенсаційних 
виплат за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на міських 
автобусних маршрутах загального 
користування 
 
 

Показники для розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян маршруту №___ за____________ року 

 
              (найменування Перевізника) 

 

№ 

п/п 
Найменування показників 

Од. 

виміру 
Показники для 

розрахунків 
Усього 

1 Клас та марка транспортного 

засобу 

    Х 

2 Кількість місць для сидіння, (М) од.    Х 

3 Кількість транспортних засобів од.    Х 

4 Фактично виконаних рейсів, (К) од.    Х 

5 

Відсотковий показник кількості 

місць для сидіння відповідно до 

технічної характеристики 

транспортного засобу (п.2* %), 

(Х) 

% 

   Х 

6 
Кількість перевезених пасажирів 

пільгових категорій (п.3*п.4*п.5) 
чол. 

   Х 

7 Тариф, (Т) грн.    Х 

8 

Сума збитків за перевезення 

пасажирів пільгової категорії 

(п.6*п.7) 

грн. 

 

 

  

 

Перевізник (керівник)   _____________________ 
      (підпис)  ініціали, прізвище 

Відповідальна особа 
      (підпис)  ініціали, прізвище 

М.П. 

Клас і пасажиромісткість відповідає (не відповідає) умовам конкурсу та 

укладеним договорам. Зазначений тариф відповідає дійсності. 

 
Спеціаліст управління з питань 
транспортного забезпечення 
та зв’язку міської ради    

      (підпис)  ініціали, прізвище 
 

 
Секретар міської ради  Р.О.Пидорич  


