
ВІДДІЛ ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ОБЛІКУ 
 

Відшкодування витрат за пільговий проїзд у міському 

пасажирському транспорті загального користування 
 (назва адміністративної послуги) 

1. Перелік категорій 

одержувачів послуги 
 Особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій 

 Особи, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС, віднесені до 

І та ІІ категорії 

 ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, 

Національної поліції і деякі інші особи 

 особи з інвалідністю І та ІІ групи 

 пенсіонери за віком 

 діти з багатодітних сімей 

2. Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання послуги, а 

також вимоги до них 

Показники для розрахунку компенсаційних виплат за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян за місяць 

оформлюються та надаються Перевізником з супроводжуючим 

листом до управління з питань транспортного забезпечення та 

зв’язку міської ради до 05 числа місяця, наступного за звітним. 

Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської 

ради:  

1. Перевіряє надані Перевізниками розрахунки на 

відповідність умовам конкурсу та укладеним договорам щодо класу, 

пасажиромісткості транспортних засобів та тарифу і передає 

управлінню соціального захисту населення міської ради до 10 числа 

місяця, наступного за звітним. 

2. щомісячно проводить вибіркову перевірку по кожному 

Перевізнику щодо повної відповідності показників, врахованих в 

розрахунках компенсаційних виплат за пільговий проїд окремих 

категорій громадян. 

3. Управління соціального захисту населення міської ради 

передає розрахунки управлінням соціального захисту населення 

міської ради по районах відповідно до укладених договорів для 

подальшого фінансування 

3. Порядок та спосіб 

подання документів 

Показники для розрахунку компенсаційних виплат за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян за місяць 

оформлюються та надаються Перевізником з супроводжуючим 

листом до управління з питань транспортного забезпечення та 

зв’язку міської ради до 05 числа місяця, наступного за звітним 

4. Платність (безоплатність) 

надання послуги 

Безоплатно 

 

5. Строк надання послуги Компенсаційні виплати Перевізникам за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на міських автобусних маршрутах 

загального користування здійснюються в межах планових 

призначень. У разі коли розрахунки перевищують планові 

призначення, фінансування проводиться пропорційно наданим 

розрахункам всіх Перевізників в межах помісячних асигнувань 

6. Результат надання 

послуги 

Перерахування коштів на рахунки підприємств, організацій не 

пізніше 5-ти днів з дня отримання коштів на розрахунковий рахунок 

районних управлінь соціального захисту населення 

7. Спосіб та місце 

отримання відповіді 

Письмово  

8. Перелік підстав для 

відмови у наданні послуги 

1. Подані не всі необхідні документи 

2. Відсутність права  



9. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та 

умови надання послуги 

Бюджетний кодекс України 

Закони України: «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,  «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 охорону дитинства», «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в України» 

Постанови Кабінету Міністрів України: «Про безоплатний 

проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» від 

17.05.1993 №354, «Про затвердження Правил надання послуг 

пасажирського автомобільного транспорту» від 18.02.1997 №176 

Міська комплексна програма соціального захисту начислення 

міста Запоріжжя на 2019-2021 роки (додаток 5 – Порядок) 

Рішення Запорізької міської ради щодо бюджету міста 

Запоріжжя на відповідний рік 

10. Примітка  
 

Ви можете отримати консультацію спеціаліста: 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3721-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3721-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

