
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVIIСЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 27 січня 2022 року                         Стрий                              № 902

Про затвердження Програми
відшкодування компенсації за
перевезення окремих пільгових
категорій громадян на міських 
та приміських маршрутах
загального користування 
автомобільним транспортом на 2022 рік

  Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  статті 91 Бюджетного кодексу України, з метою 
забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян в частині 
безоплатного проїзду в автомобільному транспорті на міських автобусних 
маршрутах загального користування та в приміському пасажирському 
залізничному транспорті, міська рада 
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму відшкодування компенсації за перевезення окремих 
пільгових категорій громадян на міських та приміських маршрутах 
загального користування автомобільним транспортом на 2022 рік (далі –
Програма), додається.

2. Організаційне забезпечення виконання Програми покласти на управління 
соціального захисту населення Стрийської міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
(С.Ковальчук) та постійній комісії з питань охорони здоров’я та соціального 
захисту населення (І.Салдан).

Міський голова                                                                     Олег КАНІВЕЦЬ
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Паспорт програми

1. Повна назва 
Програми

Програма відшкодування компенсації за 
перевезення окремих пільгових категорій громадян 
на міських та приміських маршрутах загального 
користування автомобільним транспортом на 2022 
рік

2. Ініціатор 
розроблення 
Програми

Стрийська міська рада

2. Розробник 
Програми

Управління ЖКГ 

3. Відповідальні 
виконавці 
Програми

Управління соціального захисту населення 
Управління ЖКГ 

 

4. Головна мета 
Програми

Забезпечення реалізації прав окремих категорій 
громадян Стрийської міської ради на пільговий 
проїзд автомобільним транспортом на міських та 
приміських автобусних маршрутах загального 
користування та відшкодування компенсації за 
перевезення окремих пільгових категорій 
громадян перевізникам, які здійснюють 
перевезення на міських та приміських маршрутах 
автомобільним транспортом загального користу-
вання за рахунок коштів міського бюджету

5. Термін реалізації 
Програми

2022 рік

6. Обсяг фінансових 
ресурсів, для 
реалізації програми

30 млн .грн
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Стрийської   
міської ради
«27» січня 2022 року № 902

ПРОГРАМА
відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян на міських та приміських маршрутах загального 
користування автомобільним транспортом на 2022рік
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1. Загальна характеристика Програми

Відповідно до вимог чинного законодавства та нормативних актів 
України Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих 
пільгових категорій громадян на міських та приміських маршрутах 
загального користування автомобільним транспортом (далі — Програма) 
розроблена відповідно до Бюджетного Кодексу України, Законів 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 соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про 
охорону дитинства».

Програма скерована на організацію пільгового проїзду окремих 
категорій громадян на міських та приміських маршрутах загального 
користування та забезпечення компенсації збитків перевізників від пільгових 
перевезень окремих категорій громадян на міських та приміських маршрутах 
загального користування.

2. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій 
громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських та 
приміських автобусних маршрутах загального користування та 
відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 
громадян перевізникам, які здійснюють перевезення на міських та 
приміських маршрутах автомобільним транспортом загального користування 
за рахунок коштів міського бюджету. Статтею 91 Бюджетного кодексу 
України передбачено здійснення видатків з усіх місцевих бюджетів, в тому 
числі і на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення 
та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Ситуація, що склалася, потребує врегулювання, оскільки пільговим 
категоріям громадян проблематично скористатися правом на пільговий 
проїзд через відсутність фінансового ресурсу, а перевізники несуть фінансові 
втрати через відсутність компенсаційних виплат за пільгове перевезення 
окремих категорій громадян.

На обліку в управлінні соціального захисту населення Стрийської 
міської територіальної громади перебувають 21968 громадян, які мають 
право на пільги та внесені до Єдиного державного автоматизованого реєстру 
пільговиків. Програмою визначено Перелік пільгових категорій громадян, 
яким відповідно до законодавства України, надано право пільгового проїзду 
в автомобільному транспорті загального користування. 
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Програма передбачає здійснення права на безоплатний проїзд 
автомобільного транспорту, з якими укладено відповідний договір. 

      Відповідно до рішення виконавчого комітету Стрийської міської 
ради від 16.12.2021 року №434 «Про впровадження електронного квитка 
(соціальна картка) для  пільгових категорій населення щодо відшкодування 
проїзду в пасажирському транспорті на території Стрийської міської 
територіальної громади» з 01.01.2022 року  впроваджується автоматизована 
система обліку пільгового проїзду в пасажирському транспорті. 

      Відшкодування проїзду пільгових категорій населення в 
пасажирському транспорті на території Стрийської міської територіальної 
громади з 01.01.2022 року до 01.04.2022 року здійснювати згідно з 
відповідними  розрахунками та за звітами електронного квитка.

       Надавачу послуг з перевезення забезпечити з 01.01.2022 року 
встановлення валідаторів (пристрій, призначений для реєстрації проїзду та 
справляння/списання плати з пасажира)  для зчитування електронного квитка 
(соціальна картка) у транспортних засобах.

3. Виконавці Програми

Відповідно до цієї Програми за рахунок коштів міського бюджету 
здійснюються видатки на компенсацію пільгових перевезень окремих 
категорій громадян Стрийської міської ради на міських та приміських 
маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2022 рік 
в загальній сумі 30,0 млн грн. 

Перелік пільгових категорій громадян, яким відповідно до законодавства 
України, надано право пільгового проїзду в автомобільному транспорті 
загального користування і по яким буде проводитись відшкодування згідно 
Програми визначені у додатку 1 до Програми про відшкодування компенсації 
за перевезення окремих пільгових категорій громадян Стрийської міської 
ради на міських та приміських маршрутах загального користування 
автомобільним транспортом.

4. Завдання та очікувані результати від реалізації цієї Програми

Завдання:
1)  зниження соціальної напруги та посилення соціального захисту серед 

пільгової категорії населення громади.
2) компенсація вартості перевезень окремих пільгових категорій 

громадян автомобільним транспортом на приміських маршрутах згідно 
укладених з перевізниками договорів.

Очікуваний результат: 
1) забезпечення безперешкодного права пільгового проїзду окремих 

категорій громадян на міських та приміських маршрутах загального 
користування автомобільним транспортом;

2) компенсація збитків перевізникам від пільгових перевезень окремих 
категорій громадян автомобільним транспортом на міських та приміських 
маршрутах загального користування.
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       Заходи Програми відшкодування  компенсації за перевезення окремих 
пільгових категорій громадян Стрийської міської ради на міських та 
приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом 
на 2022 рік визначені у додатку 2 до Програми.

5. Координація та контролю за ходом виконання Програми

    Координація діяльності щодо виконання Програми здійснюється 
Стрийської міською радою відповідно до Договору про  компенсацію втрат 
від перевезень пільгових категорій громадян, що мають право на пільговий 
проїзд на маршрутах Стрийської міської територіальної громади (додаток 3 
до Програми) .

Відшкодування проїзду пільгових категорій населення в 
пасажирському транспорті на території Стрийської міської територіальної 
громади з 01.01.2022 року до 01.04.2022 року здійснювати згідно з 
відповідними  розрахунками та за звітами електронного квитка.

       Надавачу послуг з перевезення забезпечити з 01.01.2022 року 
встановлення валідаторів (пристрій, призначений для реєстрації проїзду та 
справляння/списання плати з пасажира)  для зчитування електронного квитка 
(соціальна картка) у транспортних засобах.

Задля ефективного реагування на порушення вимог цієї Програми 
зобов’язуємо перевізника вставити GPS-трекерів на весь автобусний 
транспорт, що обслуговує пільгову категорію громадян Стрийської 
територіальної громади та обладнати весь транспорт зовнішніми звуковими 
інформаторами та звуковими системами у салоні для обов’язкового 
оголошення зупинок.

Контроль за виконанням Програми здійснюється Стрийською міською 
радою.

Начальник управління ЖКГ                                      Ігор ПАСТУЩИН

Секретар ради                                                         Мар’ян БЕРНИК
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Додаток 1 
до Програми

Категоріїпільговиків Кількістьпільговиків, 
щоперебувають на обліку в ЄДАРП 

станом на 01.01.2022р.

Особи з інвалідністю внаслідок війни 171

Учасники бойових дій 1179

Учасники АТО(ООС)бійці добровольці 8

Постраждалі учасники Революції 
гідності

9

Члени сімей загиблого(померлого) 
ветерана війни

223

Громадяни, які постраждали 
внаслідокЧорнобильськоїкатастрофи 
(1,2) категорії.

146

Особи з інвалідністю загального 
захворювання, діти з інвалідністю

3884

Ветерани військової служби,ветерани 
органів внутрішніх справ, ветерани 
Національної поліції,ветерани служби 
цивільногозахисту…

406

Реабілітовані особи 33

Дитина  з багатодітної сім’ї 1730

Пенсіонери по віку 14179

Разом: 21968

Начальник управління ЖКГ                                      Ігор ПАСТУЩИН
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Додаток 2
до Програми

.
Заходи Програми відшкодування  компенсації за перевезення окремих 
пільгових категорій громадян Стрийської міської ради на міських та 

приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом 
на 2022 рік

Перелік заходів 
програми

Строк 
виконання 

заходу

Виконавці Джерела
фінансува

ння

Орієнтовний 
обсяг 

фінансування 
(вартість), 
млн.грн. на 

2022 рік

Очікуваний 
результат

Виплата 
компенсації за 
проїзд 
автомобільним 
транспортом 
пільгових 
категорій 
громадян на 
міських та  
приміських 
маршрутах 
загального 
користування

2022 Управління 
соціального захисту 
населення Стрийської 
міської ради, 
перевізники, які 
надають послуги з 
перевезення пільгових 
категорій громадян 
автомобільним 
транспортом на 
міських та приміських 
маршрутах загального 
користування

Міський 
бюджет

30 Підвищення 
рівня 
соціального 
захисту 
окремих 
категорій 
населення 
через виплату 
компенсації 
за пільговий 
проїзд

Начальник управління ЖКГ                                      Ігор ПАСТУЩИН
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                                            Додаток 3 
до Програми

ДОГОВІР
про  компенсацію втрат від перевезень пільгових категорій

громадян, що мають право на пільговий проїзд на маршрутах 
Стрийської міської територіальної громади

м.Стрий                                                                     "____" ________  2022 р.

ТзОВ «Стрийське АТП», в особі директора Зіника Михайла Васильовича, 
який діє на підставі Статуту про ТзОВ «Стрийське АТП», надалі – 
«Перевізник» з однієї сторони та Виконавчий комітет Стрийської міської 
ради Стрийського району Львівської області в особі міського голови 
Канівця Олега Леонідовича, діючого на підставі Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», надалі - «Замовник», з другої 
сторони, та Управління соціального захисту населення Стрийської міської 
ради Стрийського району Львівської області, надалі – «Головний 
розпорядник», в особі начальника управління Кукляк Надії Степанівни, яка 
діє на підставі  Положення про управління соціального захисту населення, 
далі при спільному згадувані - „Сторони", які діють на підставі Закону 
України від 5 квітня 2001 року „Про автомобільний транспорт", постанов 
Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року №141 „Про внесення 
змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту", 
від 08 листопада 2006 року №1567 „Про затвердження Порядку здійснення 
державного контролю на автомобільному транспорті", на виконання рішення 
XVI сесії VIIІ демократичного скликання Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області від 23 грудня 2021 року № 790 «Про 
бюджет Стрийської міської територіального громади на 2022 рік» інших 
нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері перевезення 
пасажирів автомобільним транспортом, уклали цей договір, надалі „Договір", 
про наступне:

1. Предмет Договору

            1.1. Даний Договір регламентує відносини Сторін щодо проведення 
компенсаційних виплат Головним розпорядником Перевізнику фактично 
понесених збитків (далі-понесених втрат) від  перевезень пільгових категорій 
громадян, що мають право на пільговий проїзд на маршрутах Стрийської 
міської територіальної громади (додаток №1) відповідно до чинного 
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законодавства в 2022 році та фінансуються по КПКВ 0813033 
«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян».
           1.2 Підставою  для  перерахування  коштів перевізникам є затверджена 
сесією міської  ради програма відшкодування компенсації за перевезення 
окремих пільгових категорій громадян на міських та приміських маршрутах 
загального користування автомобільним транспортом на 2022рік та Порядок 
відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 
громадян Стрийської міської ради на міських та приміських маршрутах 
загального користування автомобільним транспортом на 2022 рік (додаток 
№3)

 1.3 Фінансування видатків на компенсацію перевізникам втрат від 
перевезень пільгових категорій громадян, що мають право на пільговий 
проїзд на маршрутах Стрийської міської територіального громади  
здійснюється по мірі надходження коштів з місцевого бюджету та розподілу 
понесених втрат від перевезень в межах частини планових асигнувань на 
2022 рік по КПКВ 0813033  «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» за  2022 рік. 

 1.4 Відшкодування перевізникам втрат від перевезень пільгових 
категорій громадян здійснюється згідно з відповідними  розрахунками та за 
звітами електронного квитка, та  підписаного  Акту здачі - приймання  
виконаних  робіт  про надання послуг з пільгового перевезення визначених 
категорій громадян, підписаного “Замовником”, Головним розпорядником” 
та “Перевізником”.

1.5 Договір укладено на суму: 30 000 000,00 грн.,( тридцять мільйонів 
гривень) без ПДВ.

2. Права та обов’язки   

2.1 Замовник 
2.1.1. Здійснює перевірку дотримання умов  Договору.  
2.1.2. Проводить фінансування компенсаційних виплат  за перевезення   
окремих  категорій громадян . 

2.2. Головний розпорядник
2.2.1.Має право здійснювати контроль за порядком  та  якістю  надання  
послуг за пільговий проїзд окремих категорій громадян на маршрутах 
Стрийської міської територіальної громади.
 2.2.2. Не приймає звітності, яка подається Перевізником з порушенням 
встановлених форм.
2.2.3. Здійснює компенсаційні виплати шляхом перерахування коштів за 
пільгове перевезення окремих категорій громадян згідно з підписаними  
Перевізником Акту здачі - приймання  виконаних  робіт  про надання послуг з 
пільгового перевезення визначених категорій громадян. 
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2.2.4. Після підписаного  Акту здачі-приймання  виконаних  робіт  про 
надання послуг з пільгового перевезення визначених категорій громадян, 
підписаний “Замовником”, Головним розпорядником” та “Перевізником”  
реєструє в органах державного казначейства бюджетні зобов’язання.
2.2.5. В межах затверджених бюджетних асигнувань складає разом з  
Перевізником відповідні акти звірки  розрахунків за формою 3-пільга.

2.3. Перевізник
2.3.1. Забезпечує пільгові перевезення відповідно до укладеного договору 
між Перевізником та виконавчим комітетом Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області (згідно додатків №1)  окремих 
категорій громадян, яким законодавством України надано  право пільгового 
проїзду на маршрутах Стрийської міської територіальної громади.
2.3.2. Здійснює пільгове перевезення на  маршрутах Стрийської міської 
територіальної громади  відповідно  до  чинного  законодавства.
2.3.3. Подає своєчасно Головному розпоряднику до 5 числа місяця 
наступного за звітним, Акт здачі-приймання  виконаних  робіт  про надання 
послуг з пільгового перевезення визначених категорій громадян, підписаний 
“Замовником”, Головним розпорядником” та “Перевізником”
2.3.4. Пільговий проїзд окремих категорій громадян на міських та приміських 
маршрутах забезпечується виключно громадянам яким надано послугу з 
пільгового перевезення. 
2.3.5. Забезпечує дотримання вимог, передбачених нормативно - правовими 
актами, що регламентують порядок перевезень пасажирів автомобільним 
транспортом та  Постановою Кабінету Міністрів України №117 від 29 січня 
2003 року із змінами “Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, 
які мають право на пільги ”.
2.3.6. Забезпечує обов’язкове розміщення інформації, відповідно до чинного 
законодавства, щодо пільгових категорій громадян у транспортних засобах. 
2.3.7. Перевізник несе персональну відповідальність за якісне  надання  
послуг  з  перевезення  пільгових  категорій  пасажирів, своєчасність 
підписання  Акту здачі- приймання  виконаних  робіт  про надання послуг з 
пільгового перевезення визначених категорій громадян маршрутах 
Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області
2.3.8.  Перевізник зобов’язується належно виконувати всі умови договорів на 
перевезення укладених між Перевізником та виконавчим комітетом 
Стрийської  міської ради Стрийського району Львівської області. 

3. Відповідальність Сторін
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3.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове 
невиконання зобов'язань, якщо доведуть, що належне виконання 
зобов'язання, виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто   
надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення 
господарської діяльності. Не вважаються такими обставинами, зокрема, 
порушення зобов'язань контрагентами правопорушника, відсутність на ринку 
потрібних для виконання зобов'язання товарів, відсутність у боржника 
необхідних коштів.
3.2. Під непереборною силою в даному Договорі вважаються наступні події: 
землетрус, повінь, пожежа, епідемія, аварії на транспорті, військові дії, зміни 
у законодавстві, які перешкодили виконати зобов'язання.
3.3.Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності 
за його порушення, що мало місце під час дії Договору.

4.Термін дії Договору

4.1. Відповідно до п. 3 ст. 631 ЦК України умови договору набирають 
чинності з 01 січня 2022 року та діє в частині надання послуг з перевезення 
Пільгових категорій громадян до 31 грудня 2022 року, а в частині здійснення 
компенсаційних виплат – до їх повного погашення.  
4.2. Договір може бути розірвано достроково за згодою Сторін, або за 
ініціативою однієї із Сторін, якщо друга Сторона не виконує або неналежно 
виконує умови Договору. Сторона, яка є ініціатором розірвання Договору, 
зобов'язана письмово попередити другу Сторону не менше як за 30 днів до 
передбачуваного строку розірвання. Договір вважається розірваним з 
моменту отримання однією стороною повідомлення про таке розірвання.

5. Інші умови

5.1. Спірні питання, що виникають у процесі виконання Договору, 
вирішуються за згодою Сторін, а в разі недосягнення згоди - в судовому 
порядку.
5.2. Договір складений у трьох примірниках, які мають однакову 
юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.
5.3.  У випадку змін у чинному законодавстві України стосовно порядку 
компенсації втрат від перевезень пільгових категорій громадян і переліку 
категорій громадян, що мають право на  пільговий проїзд на міських та 
приміських маршрутах Головний розпорядник скеровує Перевізнику для 
підписання Додаткову угоду з урахуванням змін у законодавстві.
У випадку не підписання Перевізником отриманої Додаткової угоди цей 
договір вважатиметься розірваним в односторонньому порядку.
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5.4. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін 
шляхом укладення нового договору або шляхом укладення договору про 
внесення змін до даного Договору.
5.5. Жодна Сторона не має права передавати свої права по даному Договору 
третій стороні без згоди на це другої Сторони.   
5.6. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються 
чинним законодавством України

6. Додатки до договору
6.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:
- Додатки 

7.Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін :

Замовник:                                    Перевізник:

Стрийська міська рада                                  ТзоВ«Стрийське  АТП"»
Львівська обл.,Стрийський район             82400 м.Стрийвул..Болехівська, 2 
82400, м.  м.Стрий, вул. Шевченка,7 тел(03245)5-22-15, факс. 5-22-15                                                                                                           
р/рUA553138490000026009010006645         АКБ « Індустріалбанк »               
                                                                          МФО 313849       
                                                                          ЗКПО 34921454

Міський голова               Директор ТзОВ
________________Олег Канівець                    _______________ Михайло Зіник
МП                                                                   МП

Головний розпорядник:                   

Управління соціального захисту 
населенняСтрийської міської ради
Стрийського району Львівської області
82400 м.Стрий вул. Незалежності,3
тел..(03245)5-72-31                                   
р/рUA638201720344230051000038443
р/рUA088201720344240054000038443
Стрийське УДКСУ Львівської області
МФО 820172 ЗКПО 26171457

Начальник управління соціального захисту
населення Стрийської міської ради     

_______________ Надія Кукляк
МП 
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                              Додаток 1 
до Договору
про відшкодування компенсації за перевезення 
окремих пільгових категорій громадян на 
приміських маршрутах загального користування 
автомобільним транспортом у Стрийській міській 
раді

Категорії пільговиків Кількістьпільгови
ків, 

щоперебувають 
на обліку в 

ЄДАРП станом на 
01.01.2022р.

Особи з інвалідністю внаслідок війни 171

Учасникибойовихдій 1179

Учасники АТО(ООС)бійцідобровольці 8

ПостраждаліучасникиРеволюціїгідності 9

Члени сімейзагиблого(померлого) ветерана війни 223

Громадяни, 
якіпостраждаливнаслідокЧорнобильськоїкатастрофи 
(1,2) категорії.

146

Особи з інвалідністю загального захворювання, діти з 
інвалідністю

3884

Ветеранивійськовоїслужби,ветераниорганіввнутрішніх 
справ, 
ветераниНаціональноїполіції,ветеранислужбицивільног
озахисту…

406

Реабілітовані особи 33

Дитина  збагатодітноїсім’ї 1730

Пенсіонери по віку 14179

Разом: 21968
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Додаток  2
до Договору
про відшкодування компенсації за перевезення 
окремих пільгових категорій громадян на 
приміських маршрутах загального користування 
автомобільним транспортом у Стрийській міській 
раді

Перелік

пільгових категорій громадян, яким відповідно до законодавства України, 
надано право пільгового проїзду в автомобільному транспорті загального 

користування

№ 
з/п

Назва категорії пільговика Назва пільгового посвідчення

1 Особи з інвалідністю в наслідок війни Посвідчення «Інваліда війни»
2 Учасники бойових дій Посвідчення «Учасника бойових дій»
3 Постраждалі учасники революції гідності Посвідчення встановленого зразка
4 Учасники АТО Посвідчення встановленого зразка
5 Члени сімей загиблого

військовослужбовця
Посвідчення встановленого зразка

6 Громадяни, що постраждали внаслідок 
Чорнобильської .катастрофи (1,2 кат)

Посвідчення встановленого зразка

7 Особи з інвалідністю загального 
захворювання, діти з інвалідністю

Посвідчення встановленого зразка

8 Ветерани військової служби, ветерани 
органів внутрішніх справ, ветерани 
Національної поліції, ветерани служби 
цивільного захисту

Посвідчення встановленого зразка

9 Реабілітовані особи Посвідчення встановленого зразка

10 Дитина з багатодітної сімї Посвідчення встановленого зразка

11 Пенсіонери за віком Посвідчення встановленого зразка

Начальник управління соціального захисту населення 
Стрийської міської ради                                                                       Н.Кукляк

Директор ТОВ «Стрийське АТП»                                                       М.Зіник
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Додаток  3
до Договору
про відшкодування компенсації за перевезення 
окремих пільгових категорій громадян на 
приміських маршрутах загального користування 
автомобільним транспортом у Стрийській міській 
раді

Порядок
відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 
громадян Стрийської міської ради на міських та приміських маршрутах 

загального користування автомобільним транспортом на 2022 рік

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає єдиний механізм відшкодування перевізникам 
компенсаційних виплат, пов’язаних з перевезенням громадян, які мають 
право на пільги в автомобільному транспорті загального користування за 
рахунок коштів місцевого бюджету.
Порядок розроблений на виконання Програми відшкодування компенсації за 
перевезення окремих пільгових категорій громадян Стрийської  міської ради 
на 2022 рік.
1.2. Законодавчою та нормативною підставою Порядку є Бюджетний Кодекс 
України, Закони України «Про автомобільний транспорт», «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закони України «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 
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства».

Дія Порядку поширюється на відшкодування компенсаційних виплат за 
перевезення окремих категорій громадян за рахунок коштів місцевого 
бюджету. 
1.3. Цей Порядок визначає механізм відшкодування Управління соціального 
захисту населення Стрийської міської ради (далі-Управління) перевізникам 
за пільговий проїзд окремих пільгових категорій громадян за рахунок коштів 
місцевого бюджету.
1.4. Загальна сума відшкодування компенсаційних виплат, пов’язаних з 
перевезенням громадян, які мають право на пільги, у автомобільному 
транспорті загального користування визначається кошторисними 
призначеннями на відповідний рік за рахунок коштів міського бюджету.
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1.5. Відшкодування компенсаційних виплат проводиться на підставі 
договорів про відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 
категорій громадян автомобільним транспортом загального користування, 
укладених між перевізниками і Управлінням, яка є головним розпорядником 
коштів, призначених для компенсаційних виплат за пільгове перевезення 
окремих категорій громадян. 
Перевізники – отримувачі компенсаційних виплат за рахунок коштів 
місцевого бюджету за пільговий проїзд окремих категорій громадян для 
укладання договору з Управлінням подають наступну інформацію:
- заяву на укладання договору;
- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців;
- копію чинного договору про організацію перевезення пасажирів;
- копію ліцензії;
- копію розкладу руху автобусів на маршрутах;
- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку (за наявності);
- довідку про маршрути, в якій вказується:
найменування маршруту;
- назва і адреса відправного пункту та пункту прибуття.
1.6. Обліку підлягають поїздки пільгових категорій жителів Стрийської 
міської територіальної громади, по яким буде проводитись відшкодування, 
зазначені у Додатку 1 до Договору про відшкодування компенсації за 
перевезення окремих пільгових категорій громадян на міських та приміських 
маршрутах загального користування автомобільним транспортом у 
Стрийській міській територіальній громаді.

2. Визначення суми витрат за перевезення окремих пільгових 
категорій громадян

2.1. Планування кошторисних призначень на відповідний рік для 
відшкодування перевізникам витрат на пільгове перевезення окремих 
пільгових категорій громадян на автомобільному транспорті загального 
користування проводиться на маршрутах, по яких укладено договір про 
відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 
громадян Стрийської міської ради автомобільним транспортом. 

3. Облік фактичних перевезень громадян, яким надано право 
безоплатного проїзду автомобільним транспортом загального 

користування та визначення суми втрат за перевезення окремих 
пільгових категорій громадян.

3.1. Безкоштовне перевезення окремих категорій громадян, що мають право 
на безплатний проїзд згідно з чинним законодавством та вказаних у п. 1.6 
даного Порядку, здійснюється пасажирським автотранспортом на умовах, 
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визначених договором на перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом, укладеним між перевізником та сільською радою.  
3.2. Відповідно до рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 
16.12.2021 року №434 «Про впровадження електронного квитка (соціальна 
картка) для пільгових категорій населення щодо відшкодування проїзду в 
пасажирському транспорті на території Стрийської міської територіальної 
громади» з 01.01.2022 року  впроваджується автоматизована система обліку 
пільгового проїзду в пасажирському транспорті. 
      Відшкодування проїзду пільгових категорій населення в пасажирському 
транспорті на території Стрийської міської територіальної громади з 
01.01.2022 року до 01.04.2022 року здійснювати згідно з відповідними  
розрахунками та за звітами електронного квитка.

4. Порядок проведення відшкодування компенсації

4.1. Управління після підписання Акту виконаних робіт з перевезень 
пільгових категорій громадян, що надаються перевізниками, забезпечує 
відшкодування компенсаційних виплат на розрахунковий рахунок 
перевізників. 
4.2. Управління бере бюджетні зобов’язання та здійснює відповідні видатки в 
межах бюджетних асигнувань.

5. Контроль та відповідальність за порушення договірних умов

5.1. Перевізник несе повну відповідальність за надання пільг на проїзд 
окремих категорій громадян за рахунок коштів місцевого бюджету.

6. Порядок розгляду спорів

6.1. Спори, що виникають між перевізниками та Управлінням вирішуються 
шляхом переговорів.
6.2. У випадках недосягнення згоди між Управлінням та перевізниками спори 
вирішуються згідно з чинним законодавством України.

Начальник управління ЖКГ                                      Ігор ПАСТУЩИН


