
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Дмитрівської 
сільської ради
01 листопада  2021 року № 837

ПОРЯДОК
відшкодування витрат надавачам послуг за пільгове перевезення, зв’язок 

та інші пільги, передбачені чинним законодавством, в Дмитрівській 

сільській територіальній громаді у 2021 році.

1. Цей Порядок визначає єдиний механізм відшкодування витрат 

надавачам послуг за пільгове перевезення, зв’язок та інші пільги, передбачені 
чинним законодавством, у Дмитрівській сільській територіальній громаді (далі 
– Порядок).

Порядок розроблено для впорядкування розрахунків з компенсаційних 

виплат пільгового проїзду транспортом загального користування (за винятком 

таксі) у приміському сполученні, з послуг зв’язку та інших пільг окремих 

категорій громадян, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів 

місцевого бюджету, посилення контролю за цільовим використанням 

бюджетних коштів та забезпечення реалізації окремими категоріями громадян 

їх права на пільги. 
2. Пільгові перевезення осіб, які відповідно до законодавства 

користуються такими правами, здійснюються пасажирськими перевізниками 

усіх форм власності та підпорядкування.
Пасажирському перевізнику забороняється відмовлятися від пільгового 

перевезення, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
Безпідставна відмова від пільгового перевезення тягне за собою 

відповідальність згідно з чинним законодавством.
3. Видатки з місцевого бюджету з компенсації за послуги зв’язку, 

пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним та залізничним 

транспортом загального користування та інші пільги затверджуються на  сесії 
сільської ради.

4. Відшкодування компенсаційних виплат проводиться на підставі 
договорів, укладених між перевізниками, надавачами послуг і Відділом 

соціального захисту населення Дмитрівської сільської ради Кропивницького 

району Кіровоградської області, який є головним розпорядником коштів, 
призначених для компенсаційних виплат за пільгове перевезення та виплати з 
послуг зв’язку.

Головний розпорядник коштів укладає з надавачами послуг та 

перевізниками договори про проведення компенсаційних виплат за надані 
телекомунікаційні послуги та за пільговий проїзд окремих категорій громадян, 
в яких передбачаються орієнтовні розміри компенсації втрат перевізника 

внаслідок перевезення пільгових пасажирів. 
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Договори про компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян автомобільним транспортом заключаються із перевізниками 

на підставі договорів на перевезення пасажирів по маршрутах сільської  
територіальної громади (додаток 1).

5. Фінансування видатків на компенсаційні виплати з послуг зв’язку, за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян транспортом загального 

користування (за винятком таксі) у приміському сполученні здійснюється в 

межах затверджених бюджетних призначень для головного розпорядника 

коштів.
6. Щомісяця до 25 числа подають головному розпоряднику бюджетних 

коштів розрахунки витрат, наданих пільговикам у минулому місяці:
суб’єкти господарювання, які надають послуги з перевезення окремих 

категорій громадян, автомобільним та залізничним транспортом за 

затвердженою формою (додаток 2);

підприємства, що надають телекомунікаційні послуги за затвердженою 

формою (додаток 3).

Надавачі послуг несуть повну персональну відповідальність за 

достовірність складених розрахунків.
7. Головний розпорядник коштів місцевого бюджету:
відділ соціального захисту населення Дмитрівської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області звіряє інформацію, що 

міститься в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають 

право на пільги, яка надходить від підприємств та організацій, які надають 

послуги і у разі виявлення розбіжностей щодо пільговиків або розміру пільг, що 

надаються конкретному пільговику, відділ не проводить розрахунки, що 

стосуються виявлених розбіжностей, до уточнення інформації;
відділ соціального захисту населення Дмитрівської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області проводить розрахунки з 
надавачами послуг та перевізниками в межах затверджених бюджетних 

асигнувань тільки за пільговиків Дмитрівської сільської територіальної 
громади.

8. У разі скорочення (збільшення) обсягів затверджених асигнувань 

головний розпорядник коштів приводить у відповідність з обсягами асигнувань 

договори з надавачами послуг та перевізниками в частині розміру 

компенсаційних витрат внаслідок надання телекомунікаційних послуг та за 

перевезення пільгових категорій громадян.
       

____________________
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Додаток 1

до п. 4 Порядку
ТИПОВИЙ ДОГОВІР № ______

про відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян автомобільним транспортом на приміських автобусних 

маршрутах загального користування

с.Дмитрівка  дата ___________

Відділ соціального захисту населення Дмитрівської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області, надалі – "Платник", в особі 
начальника відділу _______________________, що діє на підставі Положення 

про відділ соціального захисту населення Дмитрівської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області затверджено рішенням 

Дмитрівської сільської ради  від 09 липня 2021 року № 509 , з однієї Сторони, 
та ____________________________________________________________,  

надалі – "Перевізник", в особі _________________________________________, 

з іншої Сторони, що діє на підставі ___________________________________, 

які керуються Правилами надання послуг пасажирського автомобільного 

транспорту, законами України “Про транспорт”, “Про автомобільний 

транспорт”, “Про дорожній рух” уклали договір про відшкодування витрат за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на 

приміських автобусних маршрутах загального користування на території 
Дмитрівської сільської територіальної громади (далі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. "Перевізник" зобов'язується надавати послуги з перевезення 

автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального 

користування на території Дмитрівської сільської територіальної громади 

населенню, яке користується пільгами згідно з законами України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної 
поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про 

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", "Про охорону 

дитинства", постановами Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року 

№ 354 ″Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального 

користування″, від 16 серпня 1994 року № 555 ″Про поширення чинності 
постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354″, від 29 

січня 2003 року № 117 ″Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, 
які мають право на пільги″ та інших нормативно-правових актів, які 
визначають право пільгової категорії громадян на безкоштовний проїзд у 

транспорті на приміському маршруті загального користування: «назва 
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маршруту» на умовах, передбачених цим Договором, за рахунок коштів 

місцевого бюджету.
2. Умови Договору

2.1. "Платник":
2.1.1. Здійснює розрахунки в межах затверджених бюджетних асигнувань 

згідно з поданим "Перевізником" розрахунком за пільгове перевезення 

громадян 

2.1.2. При виконанні всіх умов договору компенсація за пільгові 
перевезення у 2021 році по маршрутах, вказаних у п. 1.1. даного договору 

становить ____ тис. грн.
2.2. "Перевізник":

2.2.1. Несе відповідальність за виконання та достовірність фінансово – 

господарських показників у розрахунку.
2.2.2. В рамках дії договору на перевезення пасажирів забезпечує 

безпечне, якісне і своєчасне перевезення пасажирів.
2.2.3. В рамках дії договору на перевезення пасажирів з «Замовником», 

зобов’язаний безкоштовно перевозити пасажирів, які користуються пільгами 

відповідно до законів України,  зазначених у п.1.1 цього Договору.
2.2.4. У разі дострокового розірвання договору з «Замовником», 

повідомляє «Платника» протягом двох календарних днів.
2.2.5. Дотримується законодавчих та нормативних актів, що 

регламентують питання перевезення пасажирів, Договору, законів України 

"Про автомобільний транспорт", "Про дорожній рух", постанов Кабінету 

Міністрів України:
- від 10 жовтня 2001 р. № 1306 “Про Правила дорожнього руху”;
- від 05.04.1994 №227 “Про затвердження Положення про службу 

безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів 

державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і 
організацій”;

- від 18.02.1997 №176 “Про затвердження Правил надання послуг 
пасажирського автомобільного транспорту”.

2.2.6. Забезпечує належний технічний та санітарний стан транспортного 

засобу.
2.2.7. Щомісяця, до 25 числа наступного за звітним, подає "Платнику" 

розрахунки витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян за 

встановленими формами.

3. Відповідальність Сторін

3.1. Договір може бути розірвано з ініціативи однієї із Сторін, або якщо 

одна Сторона чи обидві порушують його умови. Сторона, яка є ініціатором 

розірвання Договору, попереджує іншу Сторону не менше, як за 30 днів.
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3.2. Договір може бути розірвано в порядку, визначеному діючим 

законодавством України. Підставою для цього є невиконання Сторонами хоча б 

одного пункту взятих зобов’язань.
3.3. Спори, що виникають в процесі виконання Договору, розв’язуються в 

установленому законодавством України порядку.
3.4. Посадові особи Сторін мають усі права щодо захисту їх персональних 

даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема, Законом 

України «Про захист персональних даних» та не заперечують проти їх 

використання.

4. Термін дії Договору та інші умови

4.1.Цей Договір діє за маршрутом «___________________________» з 
«____» ______ 202_ року по «___» ________202_року. 

4.2. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по 

одному для кожної із сторін, які мають рівну юридичну силу.

5. Юридичні адреси та підписи Сторін:

Платник                                                      Перевізник

_____________________________________________
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Додаток 2

до п. 6 Порядку

                                  

___________________________________
назва маршруту

_

___________________________________
назва підприємства – перевізника

_

___________________________________
ідентифікаційний код

РОЗРАХУНОК
видатків на відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян 

автомобільним транспортом на приміських маршрутах

№ з/п ПІБ Адреса 

(населений 

пункт)

категорія 

пільговика
ціна 

квитка
вартість 

витрат за 

проїзд

Всього 

Керівник підприємства  _______________________________

М.П.                                         підпис
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Д
одаток

 3

до
 п. 6

 П
орядку

Розрахунок
 

видатків
 на відш

кодування
 витрат, пов’язаних

 з наданням
 пільг з послуг зв’язку

 

Д
ані про

 пільговика
Види

 послуг
№

 

з/п
П
.І.Б.

Адреса

Ідентифікаційний 

номер
Код категорії 

пільговика/ розмір 

пільгиНомер особового 

рахунку
Рік, за який проведено 

обрахунок
Місяць, за який 

проведено розрахунок
Абонентна плата за 

користування 

телефоном та 

погодинна оплата
місцевих розмов (грн)
Основні роботи із 
встановлення 

квартирних телефонів 

(грн)
Додаткові роботи зі 

встановлення 

квартирних телефонів 

(грн)
Позачергове та 

безоплатне 

встановлення 

квартирних телефонів
(грн)

Разом нараховано (грн.)

1
2

3
4

5
6

7
8

0
8
0
0

0
9
0
1

0
9
0
2

0
9
0
3

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_


