
Проєкт  вноситься  
селищним головою 

 
РІШЕННЯ 

 
від  15 лютого  2022 року                                                     №_____ 

смт Олександрівка 
 
Про відшкодування за пільгове 
перевезення окремих категорій 
громадян автомобільним 
транспортом 
  

Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», 
підпункту 2 пункту б) статті 30 та статті 40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України                        
від 26 вересня 2007 № 1184 «Про внесення змін до Правил надання послуг 
пасажирського автомобільного транспорту», розпорядження голови 
Олександрівської селищної ради від 30 березня 2021 року №51-осн                 
«Про покращення організації перевезень автомобільним транспортом 
загального користування Олександрівської селищної ради 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  В И Р І Ш И В: 
 

 

1. Затвердити примірний договір «Про порядок компенсації  за надані 
послуги по перевезенню окремих категорій громадян автомобільним 
транспортом загального користування на міських/приміських маршрутах 
Олександрівської селищної ради» (додається). 

2. Надати дозвіл відділу соціального захисту населення 
Олександрівської селищної ради на укладання договорів «Про порядок 
компенсації  за надані послуги по перевезенню окремих категорій громадян 
автомобільним транспортом загального користування на міських/приміських 
маршрутах Олександрівської селищної ради» з: 

ФОП Хмеленком Миколою Миколайовичем на маршруті «Родниківка – 
Олександрівка (Райлікарня); 

ФОП Унгуряном Русланом Володимировичем на маршрутах 
«Олександрівка – Миколаївка», «Олександрівка – Красносілля», 
«Олександрівка – Вищі Верещаки», «Олександрівка – Несваткове». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради                         
Василя СКЛЯРЕНКА. 
 
 
 
 
Селищний голова                                                            Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 
Олександрівської селищної ради  
від ____________ № ____ 

 
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР №__ 

про порядок компенсації  за надані послуги по перевезенню окремих 
категорій громадян автомобільним транспортом загального 

користування на міських/приміських маршрутах  
Олександрівської селищної ради 

 
___ ________ 202__ року                                                                                смт Олександрівка   
 

Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області в особі начальника відділу 
______________________, що діє на підставі Положення про відділ 
соціального захисту населення, з однієї сторони (далі - Розпорядник 
бюджетних коштів) та ______________________, що діє на підставі 
____________________________________ (далі - Перевізник) з другої 
сторони, з метою впорядкування розрахунків на компенсаційні виплати за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян, посилення контролю за 
цільовим використанням бюджетних коштів, відповідно до вимог Закону 
України «Про автомобільний транспорт», постанов Кабінету Міністрів 
України від 29 січня 2001 року  № 117 «Про Єдиний державний 
автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», рішення сесії 
Олександрівської селищної ради №___ від _______ 20__ року «Про 
затвердження Програми відшкодування витрат надавачам послуг за пільгове 
перевезення та зв’язок окремим категоріям громадян на 20__ рік», уклали 
даний договір про наступне: 

1.  Предмет  Договору 
1.1. Даним договором сторони встановлюють взаємні права та 

обов’язки щодо порядку компенсації за надані послуги по перевезенню 
окремої категорії населення автомобільним транспортом загального 
користування на міських/приміських маршрутах Олександрівської селищної 
ради 
Назва маршруту Графік перевезень 
  
згідно із затвердженим паспортом маршруту та відповідно до договору від   
________ 20___ року про перевезення пасажирів на міському/приміському 
автобусному маршруті загального користування №__ укладеного з 
__________________________________________  

2.    Зобов’язання Сторін 
2.1. Розпорядник бюджетних коштів зобов’язується: 
2.1.1. Здійснювати розрахунки в межах затверджених бюджетних 

асигнувань згідно з поданими Перевізником розрахунками за пільгове 
перевезення громадян при надходженні коштів з місцевого бюджету. 



2.1.2. Загальна сума компенсації за пільгове перевезення у 20__ році 
по маршрутах, вказаних у п. 1.1. затверджена рішенням Олександрівської 
селищної ради "Про бюджет  Олександрівської селищної територіальної 
громади на 20__ рік" від _______ 20__ року №___ та становить 
___________грн..  

2.1.3. Здійснювати контроль за наданням послуг по перевезенню 
окремих категорій громадян. 

2.2. Перевізник зобов’язується: 
2.2.1. Протягом терміну, визначеного договором від _________20___ 

року про перевезення пасажирів на міському/приміському автобусному 
маршруті загального користування №___ укладеного з 
__________________________ забезпечувати перевезення окремої категорії 
громадян, які відповідно до чинного законодавства України мають право на 
пільговий проїзд. 

Пільговий проїзд в автомобільному транспорті загального 
користування, здійснюється на підставі: 

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». 

2.2.2. Несе відповідальність за виконання та достовірність фінансово - 
господарських показників у розрахунку. В рамках дії договору на 
перевезення пасажирів забезпечує безпечне, якісне і своєчасне перевезення 
пасажирів. 

2.2.3 У разі дострокового розірвання договору з розпорядником 



бюджетних коштів, повідомляє розпорядника бюджетних коштів протягом 
п’яти календарних днів. 

2.2.4. Дотримується законодавчих та нормативних актів, що 
регламентують питання перевезення пасажирів, Договору, Закону України 
«Про автомобільний транспорт». 

2.2.5. Щомісяця, до 5 числа наступного за звітним, подає 
"Розпоряднику бюджетних коштів" розрахунки витрат за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян за встановленою формою. 

2.2.6. У грудні 202__ року подає до 20 грудня 202__ року 
"Розпоряднику бюджетних коштів" розрахунки витрат за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян за встановленою формою. 

2.2.7. Інформувати населення про порядок і умови надання послуг по 
пільговому перевезенню, дотримуватися встановленого розкладу руху 
автобуса та проводити перевезення при пред’явленні громадянином 
посвідчення, що дає право на пільговий проїзд. 

3. Порядок проведення розрахунків 
3.1. Розрахунок з Перевізником, що здійснює перевезення пільгової 

категорії громадян, які перевозяться автотранспортом на приміському 
сполученні по території Олександрівської селищної ради, здійснюються на 
підставі розрахунків та відомостей на відшкодування компенсаційних виплат 
на пільговий проїзд окремих категорій громадян. 

3.2. Розпорядник бюджетних коштів здійснює компенсаційні виплати 
за пільговий проїзд  окремих категорій громадян автомобільним транспортом 
загального користування, шляхом перерахування, щомісяця, до 15 числа 
наступного за звітним суми  коштів на розрахунковий рахунок Перевізника, 
відповідно до розрахунку витрат за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян поданого Перевізником до 5 числа наступного за звітним місяцем 
( у грудні 202__ року до 31 грудня 202__ року).  

4. Відповідальність  Сторін 
4.1. У разі невиконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть 

одна перед одною відповідальність, передбачену чинним законодавством 
України. 

5. Форс-мажорні обставини 
 5.1. У разі настання обставин, через які одна із сторін не могла 

повністю або частково виконати зобов’язання за цим договором (явища 
стихійного характеру, тощо), строк виконання зобов’язань по цьому договору 
відкладається на час дії цих обставин. 

5.2. Сторона, яка не може виконувати зобов’язання за цим договором 
через форс-мажорні обставини, повинна терміново повідомити про це іншу 
сторону. 

6. Вирішення  спорів 
6.1. Усі спірні питання з виконання умов цього договору вирішуються 

шляхом переговорів, а у разі недосягнення Сторонами домовленості – в 
судовому порядку. 

 
 



7. Додаткові  умови 
7.1. У разі прийняття нормативних актів, які змінюють умови надання 

послуг по пільговому перевезенню окремої категорії громадян, порядку 
здійснення компенсаційних виплат тощо, умови цього договору можуть бути  
змінені та доповнені за взаємною згодою Сторін шляхом підписання 
додаткових угод, які є його невід’ємною частиною. 

7.2. Жодна зі Сторін не може передавати права і обов’язки за цим 
договором іншим юридичним або фізичним особам  без письмової згоди 
другої Сторони. 

7.3. Договір складено у двох примірниках, які мають однакову 
юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін договору. 

8. Строк  дії  договору 
8.1. Строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити 

свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору. 
8.2. Договір набирає чинності з моменту його укладення. 
8.3. Сторони можуть встановити, що умови договору застосовуються 

до відносин між ними, які виникли до його укладення. 
8.4. Закінчення строку договору не звільняє сторони від 

відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору. 
8.5. Даний договір діє з моменту його підписання до ______202__ року 

включно. 
8.6. Договір вважатиметься виконаний після моменту проведення 

остаточних розрахунків. 
9. Реквізити Сторін 

 Розпорядник бюджетних коштів  Перевізник 
Відділ соціального захисту населення 
Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району 
Кіровоградської області 
27300, Кіровоградська обл., 
Кропивницький р-н,  
смт Олександрівка,  
вул. Незалежності України,82 
код ЄДРПОУ _______________ 
р/р _______ _________________ 
МФО ______________________ 
Начальник _____ ____________ 
М.П. 
 
«_______» _________ 202__р 

 _______________________________ 
адреса: ________________________ 
________________________________ 
р/р____________________________ 
в _____________________________ 
МФО _________________________ 
Код ЄДРПОУ___________________ 
___________ _________ __________ 
М.П. 
 
«_______» ________________ 202__р 

 

 


