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ПАСПОРТ  

програми відшкодування витрат надавачам послуг за пільгове 

перевезення та зв’язок окремим категоріям громадян Олександрівської 

селищної ради на 2022-2025 роки 

1 Програма 

затверджена: 

Рішенням сесії Олександрівської селищної ради             

від ____ грудня 2021 року № ___ 
 

2 Ініціатор розроблення 

програми 

Відділ соціального захисту населення 

Олександрівської селищної ради 
 

3 Розробник програми Відділ соціального захисту населення 

Олександрівської селищної ради 
 

4 Співрозробники 

програми 

Відділ економічного розвитку, інвестицій                    

та комунальної власності Олександрівської 

селищної ради 
 

5 Відповідальний 

виконавець програми 

Відділ соціального захисту населення 

Олександрівської селищної ради,                                

відділ економічного розвитку, інвестицій                    

та комунальної власності Олександрівської 

селищної ради 
 

6 Учасники програми Відділ соціального захисту населення 

Олександрівської селищної ради,                                

відділ економічного розвитку, інвестицій                    

та комунальної власності Олександрівської 

селищної ради 
 

7 Термін реалізації 

програми 

2022-2025 роки 

8 Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми 

всього, у тому числі: 

2376,0 тис грн 

8.1 Кошти місцевого 

бюджету 

Всього: 2376,0 тис грн, у тому числі: 

2022 рік –594,0 тис грн 

2023 рік –594,0 тис грн 

2024 рік –594,0 тис грн 

2025 рік - 594 тис грн 
 

9 Основні джерела 

фінансування 

програми 

Кошти місцевого бюджету 
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1. Загальні положення 

Програма відшкодування витрат надавачам послуг за пільгове перевезення            

та зв’язок окремим категоріям громадян Олександрівської селищної ради             

на 2022-2025 роки (далі – Програма) направлена на забезпечення права окремих 

категорій громадян територіальної громади на пільги. 

Програма розроблена відповідно до Бюджетного Кодексу України, 

враховуючи Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», «Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх 

соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року 

№ 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального 

користування», постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року 

№117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право 

на пільги». 

Згідно з Законами України «Про залізничний транспорт», «Про 

автомобільний транспорт» пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до 

законодавства користуються такими правами, забезпечують перевізники, які 

здійснюють перевезення пасажирів на залізничному та автомобільному 

транспорті приміського сполучення. Органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування зобов’язані надати перевізникам, які здійснюють 

пільгові перевезення пасажирів за регульованими тарифами, компенсацію 

відповідно до Закону. 

Перелік окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд 

транспортом приміського сполучення відповідно до чинного законодавства 

представлений у додатку 1 до цієї Програми. 

Стаття 91 Бюджетного Кодексу України передбачає видатки з місцевого 

бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення 

та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян. 

Програма пропонується для затвердження з метою забезпечення 

пільгового проїзду соціально незахищених верств населення територіальної 

громади. 

2. Мета та основні завдання Програми 
 

Метою Програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій 

громадян на пільговий проїзд на залізничному транспорті загального 

користування приміського та міжміського сполучення та відшкодування 

компенсаційних виплат регіональній філії «Одеська залізниця»                                   

ПАТ «Укрзалізниця» за рахунок коштів селищного бюджету, а також на 

автомобільному транспорті загального користування на внутрішньообласних, 

приміських, міських маршрутах територіальної громади. 
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Програма направлена на забезпечення безперешкодного права пільгового 

проїзду та послуг зв’язку окремих категорій громадян, які мають право на 

пільги згідно діючого законодавства. 

Основними завданнями Програми є: 

зниження соціальної напруги серед населення; 

відшкодування збитків, пов’язаних з наданням послуг перевезення 

пільговим категоріям громадян; 

відшкодування збитків, пов’язаних з наданням послуг зв’язку пільговим 

категоріям громадян. 

 

3. Механізм реалізації Програми відшкодування витрат надавачам  

послуг за пільгове перевезення 

 

Перелік окремих категорій пасажирів, які враховуються при проведенні 

розрахунків компенсаційних виплат за рахунок коштів селищного бюджету 

визначається у відповідності до замовлення на види та обсяги пільгових 

перевезень та порядку компенсації збитків перевізника від пільгових 

перевезень. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

селищної ради у межах обсягів асигнувань, передбачених у бюджеті громади на 

відповідний бюджетний рік. 

Проведення компенсаційних виплат на проїзд окремих категорій громадян 

здійснюється відповідно до Прикінцевих положень Бюджетного Кодексу 

України та виключно із застосуванням Єдиного державного автоматизованого 

реєстру осіб, які мають право на пільги. 

Пільги надаються мешканцям селищної ради на підставі посвідчення, що 

підтверджує правовий статус окремої категорії пасажира-пільговика. 

Компенсація втрат доходу за виконання безоплатних перевезень окремих 

категорій пасажирів здійснюється на підставі укладеного договору                                  

між розпорядником коштів та перевізником. 

Розпорядником коштів місцевого бюджету в частині видатків                                          

на відшкодування витрат перевізникам за пільгове перевезення є відділ 

соціального захисту населення Олександрівської селищної ради. 

Відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян залізничним транспортом здійснюється відділом 

соціального захисту населення Олександрівської селищної ради згідно з 

розрахунками, поданими щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним 

Шевченківською дирекцією залізничних перевезень регіональної філії 

«Одеська залізниця» у межах бюджетних призначень на відповідний рік та на 

підставі укладеного договору, виключно із застосуванням Єдиного державного 

автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. 

Розрахунки про втрати доходу від безплатних перевезень окремих 

категорій пасажирів та реєстри пільговиків, яким оформлені квитки на проїзд 
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підписуються та скріпляються печаткою суб’єктом господарювання та 

подаються до відділу соціального захисту населення Олександрівської 

селищної ради. 

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян,                        

які мають право на пільги в автомобільному транспорті приміського 

сполучення здійснюються розпорядником коштів селищної ради згідно з 

розрахунками, поданими щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним у 

межах бюджетних призначень на відповідний рік. 

Механізм відшкодування перевізникам компенсаційних виплат, пов’язаних           

з перевезенням громадян, які мають право на пільги в автомобільному 

транспорті приміського/міського сполучення здійснюється на підставі 

визначення середньої вартості проїзду для проведення розрахунків 

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян. 

Розподіл коштів між перевізниками, що здійснюють перевезення громадян, 

які мають право на пільги в автомобільному транспорті приміського/міського 

сполучення проводиться пропорційно до кількості маршрутних рейсів, що 

працюють на приміських/міських маршрутах загального користування та 

вартості проїзду. 

 

4. Визначення середньої вартості проїзду для проведення розрахунків на 

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом 

 Для визначення середньої кількості перевезених пільгових пасажирів 

розпорядженням Олександрівського селищного голови створюється комісія з 

питань проведення обстеження фактичного перевезення пільгових категорій 

громадян у приміському/міському автобусному сполученні територіальної 

громади. 

 Члени комісії по обстеженню перевезення фактичної кількості пільгових 

категорій громадян по кожному автобусному маршруту окремо з урахуванням 

зміни пасажиропотоків протягом тижня з періодичністю один раз у квартал 

визначають середню вартість проїзду, яка буде постійно діючою протягом 

кварталу, в якому проводилося обстеження, та враховуватися при розрахунках 

на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян. 

Результати обстеження оформляються актом обстеження пасажиропотоку на 

кожному маршруті (додаток 3). 

 За результатами обстеження фактичної кількості перевезених пільгових 

пасажирів комісія визначає середньоденну кількість перевезених пільгових 

пасажирів на конкретному маршруті і доводить до відома відділ соціального 

захисту населення Олександрівської селищної ради та суб’єктів 

господарювання, які здійснюють перевезення. 
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 Суб’єкти господарювання, які здійснюють послуги з перевезення 

пасажирів, щомісяця до 10 числа наступного за звітним подають відділу 

соціального захисту населення розрахунки на компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян за формою (додаток 4). 

 Керівники підприємств-перевізників несуть персональну відповідальність 

за достовірність складених розрахунків. 

 Розмір фактичної компенсації за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян транспортом загального користування у приміському сполученні за 

конкретним маршрутом обраховується за такою формулою: 

Рк = Пп х Вк х Д, 

де: 

 Рк – розмір компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

транспортом загального користування у міському та приміському сполученні, 

яка підлягає відшкодуванню (грн); 

 Пп – середньоденна кількість перевезених пільгових пасажирів,                                 

що розраховується пропорційно до фактично виконаних рейсів (осіб); 

 Вк – середня вартість проїзду (грн); 

 Д – кількість днів місяця, протягом яких здійснювались пільгові 

перевезення. 

  

5. Механізм відшкодування витрат за пільги з послуг зв’язку 

 

 Відшкодування витрат за здійснення заходів щодо надання пільг з послуг 

зв’язку окремим категоріям громадян провадиться за рахунок коштів 

селищного бюджету передбачених на відповідний рік в межах обсягів 

затверджених на ці цілі. 

 Право на пільги за користування послугами зв’язку поширюються                             

на зареєстроване або фактично проживаюче населення Олександрівської 

селищної ради  в межах територіальної громади: 

 особи з інвалідністю війни, учасників бойових дій, учасників війни, членів 

сімей загиблих (померлих) ветеранів війни відповідно до Закону України                            

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

 ветерани військової служби та органів внутрішніх справ; 

 вдови ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ; 

 громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І та ІІ 

категорії, дружини померлих громадян, смерть яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою; 

 багатодітні сім’ї. 

 Пільги надаються на оплату послуг зв’язку (абонентна плата                                          

за користування квартирним телефоном) у межах норм споживання. 
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 Розпорядник коштів та ПАТ «Укртелеком», що надає телекомунікаційні 

послуги, укладає договір на відшкодування витрат за надані пільги з послуг 

зв’язку окремим категоріям громадян. 

 Щомісяця ПАТ «Укртелеком» надає розпоряднику коштів: 

 до 10 числа місяця, що настає за звітним на електронних носіях розрахунки 

щодо вартості послуг, наданих громадянам пільгової категорії у минулому 

місяці, згідно з формою «2-пільга»; 

 до 20 числа місяця, що настає за звітним, надає відомості про фактично 

надані послуги на паперових носіях; 

 до 10 числа місяця, другого за звітним, складає акти звіряння сум 

заборгованості по наданим послугам зв’язку за станом на 1 число місяця,                         

що передує звітному.   

 ПАТ «Укртелеком» несе повну відповідальність за достовірність наданої 

інформації, якісне та повне надання послуг зв’язку. 

 У випадку виявлення розбіжностей, недостовірностей у наданих звітах 

після проведення відшкодування, сума відшкодування підлягає обов’язковому 

коригуванню в місяці наступному за місяцем виявлення недостовірних даних. 

 Розпорядник коштів ПАТ «Укртелеком» відшкодовує витрати за надані 

пільги в 5-ти денний термін при надходженні їх на зазначені цілі та в межах 

асигнувань затверджених селищним бюджетом. 

 

6. Основні джерела фінансування 

 

 Відшкодування коштів за перевезення пільгових категорій населення                       

та за оплату послуг зв’язку здійснюється відділом соціального захисту 

населення Олександрівської селищної ради в межах кошторисних призначень, 

виключно  на підставі договорів. 

 Для забезпечення реалізації Програми необхідно виділення коштів 

відповідно до додатку 2. 

 

7. Очікувані кінцеві результати Програми 

 

 Термін реалізації Програми з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2025 року. 

 Виконання Програми сприятиме реалізації державної політики у сфері 

соціального захисту населення. Першочерговим завданням цієї програми є 

забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на отримання 

гарантованих державою пільг. 

 

______________________ 



 

 

  Додаток 1  

до Програми відшкодування витрат 

надавачам послуг за пільгове 

перевезення та зв’язок окремим 

категоріям громадян                                               

на 2022-2025 роки 

 

Перелік окремих категорій громадян, які мають право на пільговий 

проїзд транспортом приміського сполучення 

 

особа з інвалідністю внаслідок війни – згідно посвідчення «Особа з 

інвалідністю внаслідок війни», або «Інвалід війни»; 

учасник бойових дій – згідно посвідчення «Учасник бойових дій»; 

особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з 

інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю (не більше одного 

супроводжуючого) – за фактом супроводження – на підставі посвідчення 

відповідно до Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні», або на підставі медичних документів, які 

підтверджують статус (висновку МСЕК або висновку ЛКК) та документу, який 

посвідчує особу (за відсутності бланків посвідчення), пенсійного посвідчення; 

ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани 

Державної кримінально-виконавчої служби України – при пред’явленні 

відповідного посвідчення; 

особа з інвалідністю внаслідок проходження військової служби – при 

пред’явленні відповідного пенсійного посвідчення із відміткою інваліда армії; 

батьки військовослужбовця, який загинув чи  помер або пропав безвісти під 

час проходження військової служби, вдова (вдівець) військовослужбовця,                

її (його) діти – при пред’явленні відповідного посвідчення); 

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи                  

(категорії 1,2) – на підставі посвідчення особи, яка постраждала внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; 

дітей з багатодітних сімей – на підставі посвідчення «Дитини з багатодітної 

сім’ї». 

 

 

_____________________________ 



 

 

 Додаток 2 

до Програми відшкодування витрат 

надавачам послуг за пільгове 

перевезення та зв’язок окремим 

категоріям громадян                                               

на 2022-2025 роки 

 

Фінансування програми відшкодування витрат надавачам послуг за 

пільгове перевезення та зв’язок окремим категоріям громадян на 2022-

2025 роки 

№ 

з/п 

Назва заходів За рахунок 

бюджету селищної 

ради, тис. грн. 

1. Компенсація за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян автомобільним транспортом 

2022 – 300,0 

2023 – 300,0 

2024 – 300,0 

2025 – 300,0 

2. Компенсація за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян залізничним транспортом 

2022 – 200,0 

2023 – 200,0 

2024 – 200,0 

2025 – 200,0 

3. Компенсація за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян залізничним транспортом по 

талонах 

2022 – 43,0 

2023 – 43,0 

2024 – 43,0 

2025 – 43,0 

4. Послуги зв’язку 2022 – 51,0 

2023 – 51,0 

2024 – 51,0 

2025 – 51,0 

 ВСЬОГО 2022 – 594,0 

2023 – 594,0 

2024 – 594,0 

2025 – 594,0 

 ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ 2376,0 

 

 

_________________________ 
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 Додаток 3 

до Програми відшкодування витрат 

надавачам послуг за пільгове 

перевезення та зв’язок окремим 

категоріям громадян                                               

на 2022-2025 роки 

 

АКТ                                                                                                                          

проведення обстеження фактичної кількості перевезених пільгових пасажирів 

за маршрутом ___________________                       «____» _________ 20__ року 

час відправлення _____________________________________________________ 

Фізична особа-підприємець (перевізник) _________________________________ 

____________________________________________________________________, 

було встановлено:                                                                                                             

Назва рейсу __________________________________________________________ 
 

Пункт відправлення Пункт направлення 

       

       

       

       

      

     

     

     

     

 Усього по рейсу  

Назва рейсу __________________________________________________________ 

Пункт відправлення Пункт направлення 

       

       

       

       

      

     

     

     

     

 Усього по рейсу  
 

_____________________________   _____________ 
(посада, ПІБ)                            (підпис) 

_____________________________   _____________ 
(посада, ПІБ)                            (підпис) 

_____________________________   _____________ 
(посада, ПІБ)                            (підпис) 
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 Додаток 4 

до Програми відшкодування витрат 

надавачам послуг за пільгове 

перевезення та зв’язок окремим 

категоріям громадян                                               

на 2022-2025 роки 

 

Назва підприємства ________________________ 

КОД ЄДРПОУ ____________________________ 
(заповнюється організацією-надавачем послуг) 

 

РОЗРАХУНОК на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян за маршрутом ______________ за _________ 20__ року 
                                    (місяць) 

 

Рк = Пп х Вк х Д, 

де: 

 Рк – розмір   компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

транспортом загального користування у міському та приміському сполученні, 

яка підлягає відшкодуванню (грн); 

 Пп – середньоденна кількість перевезених пільгових пасажирів,                                 

що розраховується пропорційно до фактично виконаних рейсів (осіб); 

 Вк – середня вартість проїзду (грн); 

 Д – кількість днів місяця, протягом яких здійснювались пільгові 

перевезення. 

 

 

Керівник                          _____________          _______________________ 
(підпис) (ПІБ) 

 

М.П. 

 

Головний бухгалтер        _____________          _______________________ 
(підпис) (ПІБ) 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник відділу                                                                                                             

соціального  захисту населення                                                      

Олександрівської селищної ради    ____________       _____________________ 
(підпис) (ПІБ) 
 


