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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
 VIIІ скликання 

Шостої сесії 

 

28. 01. 2021р.                                    Летичів                                              № 17 

 

 

Про затвердження Порядку 

відшкодування компенсації за 

перевезення окремих пільгових категорій 

громадян на приміських, міських та 

міжміських маршрутах загального 

користування автомобільним 

транспортом на території Летичівської 

територіальної громади  

 

Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Порядок відшкодування компенсації за перевезення 

окремих пільгових категорій громадян на приміських, міських та міжміських 

маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 

території Летичівської територіальної громади (додається).  

 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприрємництва, транспорту, звязку та сфери послуг (голова 

комісії Морозова О.М.). 

 

 

 

Селищний голова                                                     Ігор ТИСЯЧНИЙ 
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Порядок  

відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 

категорій громадян на приміських, міських та міжміських 

маршрутах загального користування автомобільним 

транспортом на території Летичівської територіальної громади 
 

1. Загальні положення 

1.1. Порядок відшкодування витрат перевізнику за пільгове перевезення 

окремих категорій громадян на приміських, міських та міжміських 

маршрутах загального користування автомобільним транспортом за рахунок 

бюджету територіальної громади встановлює механізм проведення 

відшкодування компенсаційних виплат, пов’язаних з перевезенням громадян, 

які мають право на пільги в автомобільному транспорті. 

1.2. Законодавчою та нормативною основою є: 

Бюджетний кодекс України; 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

Закон України «Про автомобільний транспорт»; 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту»; 

Закон України «Про охорону дитинства»; 

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців 

та членів їх сімей»; 

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; 

постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року №117 «Про 

Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»; 

інші законодавчі і нормативні акти, що регулюють відносини у 

відповідній сфері. 

Дія Порядку поширюється на відшкодування витрат за перевезення 

окремих категорій громадян за рахунок коштів бюджету територіальної 

громади.  

1.3. Порядок визначає механізм відшкодування витрат перевізнику за 

пільговий проїзд окремих пільгових категорій громадян за рахунок коштів 

місцевого бюджету. 

1.4. Загальна сума відшкодування витрат, пов’язаних з перевезенням 

громадян, які мають право на пільги у автомобільному транспорті 

приміського, міського і міжміського сполучення визначається кошторисними 

призначеннями на відповідний рік за рахунок коштів бюджету 

територіальної громади.  

1.5. Компенсація за пільгові перевезення окремих категорій громадян 

перевізнику здійснюється на підставі договорів між розпорядником 

бюджетних коштів та перевізником, які, в свою чергу, укладаються на 

підставі договорів на організацію перевезень пасажирів на автобусних 

маршрутах, укладених перевізником з організатором цих перевезень 

відповідно до вимог чинного законодавства. 
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Договори з розпорядником бюджетних коштів містять у собі замовлення, 

в якому визначаються види сполучень та маршрути, на яких здійснюються 

пільгові перевезення. Перевізник – одержувач компенсації при укладенні 

договору реєструються у розпорядника бюджетних коштів. Для реєстрації 

перевізник повинен надати наступну інформацію: 

- копію діючого договору на організацію перевезень пасажирів у 

звичайному режимі руху; 

- копію свідоцтва про державну реєстрацію; 

- копію свідоцтва платника податку; 

- копію ліцензії і ліцензійної картки; 

- копію дозволу на маршрут; 

- паспорт маршруту. 

 

2. Визначення суми втрат від пільгового перевезення окремих категорій 

громадян 

2.1.Для визначення коефіцієнту, співвідношення кількості безплатних та 

платних пасажирів (далі коефіцієнт), на міських та приміських маршрутах, за 

рішенням голови  територіальної громади  утворюється комісія. 

2.2. Для встановлення коефіцієнта комісія проводить обстеження всіх 

приміських та міських маршрутів. 

Коефіцієнт встановлюється один раз на три місяці. 

На підставі проведених обстежень комісія приймає рішення про 

затвердження коефіцієнтів окремо по кожному (маршруту) та доводить до 

відома всіх учасників розрахунків. 

2.3 Підприємство-перевізник до 2 числа місяця наступного за звітним 

подає розпоряднику коштів: 

- на паперових носіях розрахунок необхідної суми компенсації за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян у минулому місяці (додатки 1, 

2);  

- копії книги обліку розрахункових операцій, що містять щоденні звіти, 

які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо 

руху готівкових коштів; 

- копії документів, що підтверджують отриману виручку в безготівковій 

формі. 

Перевізник несе повну відповідальність за достовірність поданої 

інформації. 

Об’єднана територіальна громада протягом 3 днів перевіряє подані 

розрахунки та в межах затверджених бюджетних асигнувань на відповідний 

період складає з перевізником акти звіряння (форма №3-пільга). 

2.4 Компенсація перевізникам за пільгове перевезення окремих категорій 

громадян на міжміських автомобільних маршрутах здійснюється за 

перевезення в межах області. 

Відшкодування проводяться на підставі договорів на організацію 

перевезень пасажирів на вказаних автобусних маршрутах, укладених із 
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замовником цих перевезень, та додатково укладених договорів на 

компенсаційні виплати, укладених з головним розпорядником коштів. 

Витрати за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним 

траспортом на міжміських маршрутах відшкодовуються за рахунок коштів 

бюджету  територіальної громади, які є зареєстровані в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, та проживають на 

території Летичівської територіальної громади, на підставі наступних 

документів: 

 - інваліди війни - посвідчення «Інваліда війни»; 

 - учасники бойових дій - посвідчення «Учасника бойових дій»; 

 - батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали 

безвісти під час проходження військової служби (за наявності посвідчення 

встановленого зразка); 

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

осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї 

особи, яка супроводжує інваліда або дитину-інваліда) в період з 01 жовтня по 

15 травня - посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги 

відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам 

з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, 

які не мають права на пенсію, та інвалідам» або медичні документи, які 

підтверджують статус (висновку МСЕК або висновку ЛКК), довідка органу 

соціального захисту населення про перебування на обліку та документу, який 

посвідчує особу (за відсутності бланків посвідчення), пенсійне посвідчення з 

відміткою про інвалідність; 

 - особи, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не 

більше одного супроводжуючого) – по факту супроводження; 

 - діти з багатодітних сімей - посвідчення «Дитини з багатодітної сім’ї». 

До 2 числа місяця, наступного за звітним, підприємство-перевізник 

подає головному розпоряднику бюджетних коштів розрахунок необхідної 

суми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 

міжміських маршрутах (додаток 3). Об’єднана територіальна громада 

протягом 3 днів перевіряє подані розрахунки та в межах затверджених 

бюджетних асигнувань на відповідний період складає з підприємством-

перевізником акти звіряння. 

 

3. Порядок розподілу кошторисних призначень та проведення 

відшкодування компенсації 

3.1. Об’єднана територіальна громада бере бюджетні зобов’язання та 

здійснює відповідні видатки в межах бюджетних асигнувань. 

Відшкодування компенсаційних виплат перевізнику проводиться на їх 

розрахунковий рахунок при надходженні коштів на зазначену мету. 

3.2. До 5 числа кожного місяця громада та перевізник складають акти 

звіряння у чотирьох примірниках. 

 

4. Контроль та відповідальність за порушення договірних умов 
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4.1. Відповідальність за достовірність даних, повноту та своєчасність 

подання розрахунків в громаду за пільгове перевезення пасажирів несе 

перевізник, який здійснюють перевезення громадян пільгових категорій. 

4.2. У разі виявлення п’яти підтверджених фактів відмови перевізника 

здійснювати безкоштовні перевезення пільгових категорій громадян без 

установлених законодавством підстав, відшкодування витрат за звітний 

місяць не здійснюється. 

 

5. Порядок розгляду спорів 

5.1. Спори, що виникають між перевізником та об’єднаною 

територіальною громадою вирішуються шляхом переговорів. 

5.2. У випадках недосягнення згоди між об’єднаною територіальною 

громадою та перевізником спори вирішуються згідно з чинним 

законодавством України. 
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Додаток 1 

до Порядку відшкодування компенсації  

за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

 

 

 

РОЗРАХУНОК 

суми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

на приміських маршрутах  

по ____________________________ 

(назва автомобільного первізника) 

за ____________________________ 

(звітній період, місяць) 

  

Виручка від 

перевезених 

платних 

пасажирів, 

грн. 

Вартість 

проїзду 

за 

1пас/км  

грн 

Кількість 

платних 

пасажирів 

Середня 

дальність 

поїздки, 

км, 

(гр1/гр.2/г

р./3) 

Середня 

вартість 

поїздки, 

грн., 

(гр.2*гр.

4) 

Коефіцієнт 

співвідноше

ння,затверд

жений в 

районі 

Кількість 

пільговиків 

(гр.3*гр.6) 

Сума 

компенсації,

грн. 

(гр.5*гр.7) 

Сума 

компенсації 

без ПДВ,грн. 

(гр.5/1,23*1,0

3)х гр.7 

1 2 3 4 5 6 6 7 8 

 Автомобільний перевізник        ________________        ___________________ 

                                                         (підпис)                                    (ПІБ) 

  

  М.П. 

  

Головний бухгалтер                   ________________          __________________ 

                                                         (підпис)                                    (ПІБ) 
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Додаток 2 

до Порядку відшкодування компенсації  

за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

 

 

РОЗРАХУНОК 

суми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

на міських маршрутах  

по ____________________________ 

(назва автомобільного первізника) 

за ____________________________ 

(звітній період, місяць) 

  

  

Автомобільний перевізник        ________________        ___________________ 

                                                         (підпис)                                    (ПІБ) 

  

  М.П. 

  

Головний бухгалтер                   ________________          __________________ 

                                                         (підпис)                                    (ПІБ) 

 

Виручка від 

перевезення 

платних 

пасажирів, 

грн. 

Установлений 

тариф за 1поїздку 

грн 

Кількість 

платних 

пасажирів  

Коефіцієнт 

співвідношення, 

затверджений в 

районі (місті) 

Кількість 

пільговиків 

(гр.3*гр.4) 

Сума 

компенсації, 

грн. (гр.2*гр.5) 

1 2 3 4 5 6 
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Додаток 3 

до Порядку відшкодування компенсації  

за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

 

 

 ____________________________                                               Код ЄДРПОУ__________ 

(назва підприємства,організації-постачальників послуг) 

 

РОЗРАХУНОК 

Витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

на міжміських маршрутах за ____________20__р. 

  

№ 

п/

п 

П.І.Б. 

пільговика 

Посвідчення 

серія___ 

№____ 

Серія,номер 

листа талонів 

на право 

одержання 

проїздних 

квитків 

Загальна 

кількість 

осіб, що 

отримують 

пільги 

Розмір 

пільги 

(50,100

%) 

Маршрут Вартість 

проїзду 

без ПДВ 

ПДВ Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          

  

Автомобільний перевізник        ________________        ___________________ 

                                                         (підпис)                                    (ПІБ) 

  

  М.П. 

  

Головний бухгалтер                   ________________          __________________ 

                                                         (підпис)                                    (ПІБ 
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Додаток 1 

до Договору №_______ 

від ________ 20__ р. 

 

 

 

Погоджено: 

(перевізник) 

 

 

 

 

_______________________ 

Затверджую: 

Голова  територіальної громади 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

Перелік маршрутів _____________ сполучення, на яких здійснюється 

перевезення пільгових категорій громадян 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва маршруту Примітка  

1   

2   

3   
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  Форма №3-пільга 
                                                                               Затверджена наказом Мінпраці України 

                                                                                                                                                       від 28.03.2003р.№83 

                                                                                                                                                                                             за погодженням з Мінфіном та Держкомстатом 

                                                                                                                                  АКТ 

звіряння розрахунків за наданні пільги  ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій , або є пенсіонерами, ветеранам 

військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, охорони дитинства, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи по пільговому 

перевезенню на                                          маршруті 

         

між_________________________________________________________________________________  

станом на 01.  .20__ року 

 

Заборгованість на 

початок звітного 

року станом на 

01.01.20__ р. 

Фактично спожито в межах 

норми 

Профінансовано Заборгованість 

З початку 

року 

За звітний 

місяць 

Станом на 

01._  _.20__ р. 

У тому числі Станом на 

01.   . 20__р. 

(7=1+2)-4) 

Поточного 

року 

(8=2-5) 

Минулих 

років 

(9=1-6) 
За поточний 

рік 

Погашення 

заборгованості 

минулих років 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

 

Код функціональної класифікації видатків          _________ 

Код економічної класифікації видатків                 ________ 

 

Селищний голова                      __________________                                                                                                            Керівник   ______________  

                                                   (підпис, прізвище,ім’я по-батькові)                                                                                                                                                                              

(підпис, прізвище,ім’я по батькові) 

 

 

 

 Начальник відділу бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності Летичівської селищної ради  ____________________                                                                    Начальник фін-економ.відділу ___________ 

                                  (підпис, прізвище,ім’я по батькові)                                                                                                                  
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Додаток 4 

до Порядку відшкодування компенсації  

за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

 

 

 
ДОГОВІР №  

про порядок   здійснення компенсаційних виплат перевізникам за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян на пасажирських 
маршрутах міського, приміського та міжміського сполучення  

 смт  Летичів                                                                           „    ” січня 202   року 
 

Летичівська територіальна громада надалі Розпорядник коштів, в особі 
селищного голови___________, що діє на підставі _________, з однієї сторони, 
та фізична особа підприємець___________, що діє на підставі__________, 
надалі Перевізник, з другої сторони, (які далі за текстом разом іменуються 
Сторони, а окремо - Сторона), уклали даний Договір про наступне: 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

Цей Договір встановлює порядок здійснення компенсаційних виплат 
Перевізнику Розпорядником коштів за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян, що користуються цією пільгою відповідно до Законів України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основні 
засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку 
в Україні", "Про основи  соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про 
статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх 
соціальний захист", "Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Закон України "Про 
Охорону дитинства", Закон України "Про соціальний статус і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей", постанов Кабінету Міністрів 
України від 17.05.1993 №354 "Про безплатний проїзд пенсіонерів на 
транспорті загального користування" та від 16.08.1994 №555 "Про 
поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 
354", автомобільним транспортом на пасажирських маршрутах приміського 
сполучення, згідно Бюджетного Кодексу України, постанов Кабінету 
Міністрів України " Про затвердження Порядку фінансування видатків 
місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм 
соціального захисту населення"  та " Про Єдиний державний 
автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" № 117 від 
29.01.2003 року. 

2.   ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. ПЕРЕВІЗНИК: 
2.1.1. Здійснює перевезення пільгових категорій громадян на 

___________ маршруті (додаток 1). 
2.1.2. Забезпечує безкоштовний проїзд окремих категорій громадян 

згідно з чинним законодавством України, при наявності у пасажирів 
відповідного посвідчення, що підтверджує право на пільгу. 

2.1.3. До 2 числа місяця наступного за звітним подає Розпоряднику 
коштів: на паперових носіях розрахунок необхідної суми компенсації за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян у минулому місяці (додаток 2 
до Порядку); документи, що підтверджують отриману виручку в 
безготівковій формі від перевезення пільговиків.  
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2.1.4. Несе відповідальність за достовірність складених розрахунків 
необхідної суми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян.  

2.1.5.Щокварталу бере участь в обстеженні маршрутів для визначення 

коефіцієнта.  

 

2.2. РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ 

2.2.1 . Щомісячно, протягом 3 днів з дати надання Перевізником 

розрахунків необхідної суми компенсації за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян перевіряє подані розрахунки та в межах затверджених 

бюджетних асигнувань  загального фонду місцевого бюджету на відповідні цілі, 

складає з Перевізником відповідні акти звіряння за формою № 3-пільга. 

      2.2.2.Компенсаційні виплати Перевізнику за надані послуги по 
перевезенню пільгових категорій громадян здійснюються за рахунок коштів 
передбачених на зазначені цілі у відповідному бюджетному році. 
      2.2.3.Веде облік пільг, наданих Перевізником окремим категоріям 
громадян, згідно звітних документів. 
     2.2.4.У разі невикористання Перевізником суми коштів визначеної цим 
договором Розпорядник коштів в односторонньому порядку достроково 
розриває договір повідомивши про це Перевізника не пізніше як за 1 день до 
розірвання.  

            3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

3.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим 

Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством 

України. 

3.2. Перевізник несе відповідальність за неякісне оформлення розрахунків 

та їх недостовірність, а також за несвоєчасне подання звітності до 

Управління. 

3.3. Перевізник несе відповідальність за недотримання чинного 

законодавства України щодо безплатного проїзду пільгових категорій 

громадян. У разі наявності п’яти підтверджених скарг протягом місяця від 

пасажирів пільгової категорії щодо ненадання безплатного проїзду, виплата 

компенсацій за звітний місяць не здійснюється. 

3.4. Перевізник несе відповідальність за несвоєчасне надання до селищної 

ради  інформації про зміни у документах, визначених п. 7.1. 

3.5. Селищна рада  несе відповідальність за несвоєчасне здійснення 

розрахунків з Перевізником на компенсаційні виплати за перевезення 

пільгових категорій населення відповідно до бюджетних призначень. 

                                                            4. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

4.1. Зміни до Договору набирають чинності з моменту належного 
оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору, якщо 
інше не встановлено у самій додатковій угоді, Договорі або в чинному 
законодавстві України. 

4.2. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємними 
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частинами і мають юридичну силу, якщо вони оформлені у порядку, 
передбаченому для оформлення самого Договору. 

4.3. Спори щодо яких Сторони не дійшли спільної згоди, вирішуються у 
встановленому чинним законодавством порядку. 

4.4. Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та 
термінології українською мовою у двох примірниках, які мають однакову 
юридичну силу. 

4.5. Сторони звільняються від відповідальності повністю або частково, 
якщо невиконання умов Договору відбувалося внаслідок Форс-мажорних 
обставин. Належним доказом наявності вище вказаних обставин та їх 
тривалості будуть служити довідки, які видаються Торгово-Промисловою 
Палатою України. 
 
                                                             5. СУМА ДОГОВОРУ 

 

5.1. Сума договору ____________ грн. 

5.2. Сума договору повинна коригуватися та змінюватися по мірі 

необхідності у зв’язку зі зміною кошторисних призначень. 

5.3. Помісячна розбивка річної суми кошторисних призначень 

оформляється додатком до договору. 

                                                          6. ТЕРМІН  ДІЇ ДОГОВОРУ 
6.1. Договір складено в двох примірниках, державною мовою, для кожної 

із Сторін, які мають однакову юридичну силу. 

6.2.Даний Договір набирає чинності з дати його підписання сторонами та 

застосовується до відносин між сторонами, які виникли до його укладання з 

01.01.20__ року згідно частини 3 ст.631 Цивільного кодексу України і діє до 

31.12.20__ року. 

6.3. Відмова Перевізника від обстеження маршрутів для встановлення 

коефіцієнта є підставою для розірвання договору. 

 

7. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ 

  

7.1.Договір є дійсним при наявності у Перевізника діючої ліцензії на право 

здійснення пасажирських перевезень та діючого договору про організацію 

перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування із 

Летичівською селищною радою. 

До договору додаються копії таких документів: 

-        договір між перевізником із Хмельницькою обласною державною 

адміністрацією; 

-        свідоцтва про державну реєстрацію; 

-        свідоцтва платника податку; 

-        ліцензії і ліцензійної картки; 

-        паспорта маршруту. 
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 8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН  

 

 

 

 

РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ                                                          ПЕРЕВІЗНИК 

_______________________ ____________________ 

 

_______________________ ____________________ 

 

_______________________ ____________________ 

 

________________________ ____________________ 

 

 


