
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХІІІ СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 1 липня2022 року                         Стрий                              № 1178

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

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  статті 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до 
Протоколу наради від 13.06.2022року про внесення змін у додаток 1 до Програми 
відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян 
на міських та приміських маршрутах загального користування автомобільним 
транспортом на 2022 рік, затвердженої рішенням сесії Стрийської міської ради від 
24.02.2022 року №999, та відповідно до протоколу наради від 23.06.2022 року у 
додаток 3 до Договору про компенсацію втрат від перевезень пільгових категорій 
громадян, що мають право на пільговий проїзд на маршрутах Стрийської міської 
територіальної громади, з метою забезпечення соціального захисту окремих 
категорій громадян в частині безоплатного проїзду в автомобільному транспорті 
на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, міська 
рада 
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в додаток 1 до Програми відшкодування компенсації за 
перевезення окремих пільгових категорій громадян на міських та приміських 
маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2022 рік, 
затвердженої рішенням Стрийської міської ради від 24.02.2022 року №999 
(додаток 1 зі змінами додається).

2. Внести зміни в додатку 3 до Договору про компенсацію втрат від перевезень 
пільгових категорій громадян, що мають право на пільговий проїзд на маршрутах 
Стрийської міської територіальної громади та доповнити наступним пунктом:                    
1.7. Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 
громадян, які зареєстровані в Стрийській міській територіальній громаді, на 
приміських маршрутах загального користування, які виходять за межі Стрийської 
міської територіальної громади та частково проходять по населених пунктах 



Стрийської міської територіальної громади буде здійснюватися відповідно до 
поданого перевізником переліку маршрутів, у транспортних засобах яких встановлені 
валідатори для зчитування електронного квитка (згідно додатку).

3. Внести зміни в додатку 3 до Договору про компенсацію втрат від перевезень 
пільгових категорій громадян, дщо мають право на пільговий проїзд на маршрутах 
Стрийської міської територіальної громади та доповнити наступним пунктом:                    
1.8. У випадку несправності роботи валідатора відшкодування компенсації за 
перевезення окремих пільгових категорій громадян, які зареєстровані в Стрийській 
міській територіальній громаді, на міських та приміських маршрутах загального 
користування, буде здійснюватися відповідно до зафіксованої кількості 
валідаційпільгових категорій громадян за аналогічний день попереднього тижня на 
даному маршруті за формулою: відношення кількості пільгових валідацій до часу 
роботи рейсу на маршруті  помножено на час відсутності роботи валідатора (Q/t 
рейси * t відсутності роботи валідатора)

4. Організаційне забезпечення виконання Програми покласти на управління 
соціального захисту населення Стрийської міської ради (Н.Кукляк).

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови (М.Дмитришин),на постійну комісію з питань планування, фінансів, 
бюджету та соціально-економічного розвитку (С.Ковальчук) та постійну комісію з 
питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (І.Салдан).

Міський голова                                                                     Олег КАНІВЕЦЬ



                                                                                             Додаток 1 
                                                            до Програми затвердженої 

                                                                                     рішенням Стрийської   міської ради
«__1__» _липня 2022 № 1178

Категорії пільговиків Кількість пільговиків, 
щоперебувають на обліку в ЄДАРП 

станом на 01.01.2022р.

Особи з інвалідністю в наслідок 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 внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (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 
цивільного захисту

406

Реабілітовані особи 33

Дитина  збагатодітної сім’ї 1730

Пенсіонери по віку 14179

Батьки (опікуни) дітей з інвалідністю, при 
умові, що діти з інвалідністю перебувають 
на обліку в ЄДАРП

за зверненням

Особи, які  отримують пенсію за вислугою 
років(тільки ті особи, які досягли пенсійного 
віку та розмір пенсії яких не перевищує 
податкової соціальної пільги станом на 
01.01.2022 року, 3470 грн)

за зверненням

Мешканці територіальної громади, які 
досягли пенсійного віку та отримують 
тимчасову державну соціальну допомогу 
(ДСД), непрацюючій особі, яка досягла 

за зверненням



загального пенсійного віку, але не набула 
права на пенсійну виплату
Мешканці територіальної громади, які 
досягли пенсійного віку та отримують 
тимчасову державну соціальну допомогу 
(ДСД) особі, яка немає права на пенсію

за зверненням

Мешканці територіальної громади, які 
досягли пенсійного віку та отримують 
тимчасову державну соціальну допомогу 
(ДСД) малозабезпеченим сім’ям 

за зверненням

Разом: 21968

Секретар ради                                         Мар’ян БЕРНИК



                                                                                                                                Додаток
                                                                                                                                до п.2 рішення сесії

                                                                                                                 Стрийської міської ради
№ 1178  від «   1    » липня  2022 року

Список приміських маршрутів, які виходять за межі Стрийської  міської 
територіальної громади, частково проходять по населених пунктах 

Стрийської міської територіальної громади.

1. Стрий АС-3 – Горішне ч/з  Долішне
2. Стрий АС-3 – Долішне ч/з Горішне
3. Стрий АС-3 – Лисовичі
4. Стрий АС-3 – Дрогобич АС
5. Дрогобич АС -  Стрий АС-3 
6. Стрий АС-3 – Довголука масив «Сади»
7. Стрий АС-3 – Колодниця
8. Стрий АС-3 – Уличне
9. Стрий АС-3 – Гніздичів
10.Стрий АС-3 – Жидачів ч/з Йосиповичі
11.Стрий АС-3 – Монастирець
12.Стрий АС-3 – Журавно ч/з Подорожне
13.Стрий АС-3 – Грабівці
14.Стрий АС-3 – Дуліби
15.Стрий АС-3 – Верхня Стинава
16.Стрий АС-3 – Великі Дідушичі
17.Стрий АС-3 – Моршин – Великі Дідушичі

Секретар ради Мар’ян БЕРНИК


