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1. Затвердити Порядок відшкодування компенсації за проїзд
автомобільним транспортом на міжміських маршрутах загального 
користування громадянам пільгових категорій за рахунок коштів районного 
бюджету у Богодухівському район (додаток 1). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту 
населення (Ситник Л.М.). 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Богодухівської  
районної ради 

від 06.03.2019 р.  №_______ 
 

ПОРЯДОК 
 відшкодування компенсації за проїзд автомобільним транспортом на 

міжміських маршрутах загального користування громадянам пільгових 
категорій за рахунок коштів районного бюджету у Богодухівському районі 

на 2019-2020 роки 
 

1.Загальні положення 
 

Порядок розроблений на виконання районної комплексної Програми 
соціального захисту населення Богодухівського району на 2016-2020  роки. 

Відповідно до підпункту г пункту 3 частини першої статті 91  
Бюджетного кодексу України до видатків місцевих бюджетів, що можуть 
здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на компенсаційні 
виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян. 

В районі проживає 6 301 осіб, які мають право на пільговий проїзд в 
автомобільному транспорті загального користування згідно з чинним 
законодавством, в тому числі 2 487 осіб, які мають право на проїзд в 
міжміському транспорті. 

З метою дотримання прав окремих категорій громадян на пільговий 
проїзд та зняття соціальної напруги серед населення необхідні скоординовані 
дії структурних підрозділів органу виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування.  

1.1. Законодавчою та нормативною підставою Порядку Закони України 
«Про автомобільний транспорт», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які 
не мають права на пенсію, та інвалідам», «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів 
органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та 
їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей»,  «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», постанови 
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 травня 
1993 р. №354».  

1.2. Суми компенсаційних виплат  за пільговий проїзд громадян в 
автомобільному транспорті на міжміських маршрутах визначається 
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кошторисними призначеннями на відповідний рік за рахунок коштів районного 
бюджету.  

1.3. На міжміських маршрутах пільгове перевезення в період січень-
лютий 2019 р. здійснюється  на загальних умовах, а саме на підставі пільгового 
посвідчення.  

1.4. З 01 березня 2019 року управління соціального захисту населення 
Богодухівської районної державної адміністрації за рахунок коштів районного 
бюджету здійснює виплату компенсації вартості квитка громадянам пільгової 
категорії за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міжміських 
маршрутах,  в межах кошторисних призначень на бюджетний рік.   

1.5. Перелік пільгових категорій, які мають право на пільговий проїзд 
відповідно до законодавства на підставі наступних документів на міжміських 
маршрутах: 

- особи, які отримали інвалідність внаслідок війни - посвідчення «особи, 
яка отримала інвалідність внаслідок війни»; 

- особа, яка супроводжує особу з інвалідністю внаслідок війни I групи (по 
факту супроводження); 

- постраждалі учасники Революції Гідності- довідка встановленого зразка; 
- учасники бойових дій -  посвідчення «Учасника бойових дій»; 
- особи з інвалідністю, діти з інвалідністю віком  від шести років та осіб, 

які супроводжують осіб з інвалідністю I групи  або дітей з інвалідністю (не  
більше однієї  особи по факту супроводження) в період з 01 жовтня по 
15 травня з 50% відсотковою знижкою вартості проїзду - 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; 

- діти з багатодітних сімей віком від шести років- посвідчення «Дитини з 
багатодітної сім’ї» або при пред’явленні наступних документів: студентського 
(учнівського) квитка, ксерокопії свідоцтва про народження (паспорту) завіреної 
управлінням праці та соціального захисту населення та довідки  про склад сім’ї 
виданої міською, селищною (сільською) радою. 

Крім вищевказаних категорій осіб, органи місцевого самоврядування 
мають право визначати інші категорії громадян, на яких буде поширюватися дія 
цього Порядку відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування». 

1.6. Дія Порядку поширюється на категорії зазначені в п. 1.5, які є 
внутрішньо переміщеними особами та перебувають на обліку в управлінні 
соціального захисту населення Богодухівської районної державної 
адміністрації.  
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2. Виплата компенсації за проїзд автомобільним транспортом на 
міжміських маршрутах загального користування громадянам пільгової 

категорії 
 

2.1. За рахунок коштів районного бюджету виплачується компенсація за 
проїзд автомобільним транспортом пільгових категорій громадян на 
міжміських маршрутах загального користування, протяжність яких перевищує 
50 км (далі - компенсація). 

2.2. Компенсація зазначеним громадянам в п. 1.5. Порядку надається 
шляхом проведення виплати вартості квитка автомобільним транспортом на 
міжміських маршрутах загального користування, інформація про яких 
міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців про включення перевізника до ЄДР. 

2.3. Виплату компенсації здійснює управління соціального захисту 
населення  районної державної адміністрації (далі - управління ) за місцем 
перебування громадянина на обліку в Єдиному державному автоматизованому 
реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі – ЄДАРП). 

2.4. Для виплати компенсації громадянин, особа якого посвідчується 
паспортом, звертається до управління із заявою, до якої додаються проїзні 
документи на проїзд в автомобільному транспорті на міжміських маршрутах 
загального користування (не більше ніж за 2 поїздки на місяць) із зазначенням 
прізвища, ініціалів пільговика та номера посвідчення (фіскальний чек або 
проїзний квиток за формою, затвердженою наказом Міністерства транспорту та 
зв’язку України від 25.05.2006 № 503 «Про затвердження Типових форм 
квитків на проїзд пасажирів і перевезення багажу на маршрутах загального 
користування»). У заяві зазначається особовий рахунок, відкритий в державній  
банківській установі, на який буде перераховуватися  сума компенсації. 

4.5. Особам, які мають право на пільги, що передбачені кількома 
нормативно - правовими актами, призначається компенсація відповідно до 
одного з нормативно-правових актів. 

4.6. Розмір отриманої компенсації не враховується під час обчислення 
сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються 
відповідно до законодавства.     

4.7. Управління звіряє інформацію, зазначену в заяві з оригіналами 
паспорту, пільгового посвідчення та даними ЄДАРП. 

4.8. Управління: 
- у десятиденний термін з дня надходження від пільговика заяви та 

документів приймає рішення та визначає суму компенсації, яка підлягає 
відшкодуванню; 

- до 25 числа поточного місяця проводить нарахування суми для виплати 
компенсації; 

- до 1 числа наступного місяця подають дані про нараховані суми 
компенсації фінансовому управлінню районної держадміністрації; 

- після надходження коштів на рахунок управління та соціального захисту 
населення районної державної адміністрації, відкритий в органі Державної 
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казначейської служби, готують відповідні виплатні документи (відомості) та у 
п’ятиденний строк перераховують суму компенсації на особовий рахунок 
пільговика, відкритий в державній банківській установі. 

4.9. Складення та подання фінансової звітності про використання 
бюджетних коштів, а також контроль за їх витрачанням здійснюється в 
установленому законодавством порядку.  

 
 
 
 

Заступник голови районної ради  Р. ЯРОШЕНКО 
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