
                                                                                              Додаток 2 до рішення
                                                                                              Воскресенської селищної
                                                                                              ради  від                2021  
                                                                                              року №   

Порядок
проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд залізничним

транспортом приміського сполучення на 2022 рік

1.  Даний  Порядок  визначає  механізм  проведення  відшкодування
компенсаційних  виплат  ВП  «Одеська  об’єднана   дирекція  залізничних
перевезень (Херсонський регіон)  ПАТ «Укрзалізниця»  (далі  -  Перевізник)  за
пільгові перевезення окремих категорій громадян (жителів  населених пунктів
Воскресенської  селищної  ради)  в  залізничному  транспорті  приміського
сполучення, які мають право на пільги за рахунок коштів з міського бюджету,
створених на основі відомостей продажу квитків.

Законодавчою  та  нормативною  основою  Порядку  є  Бюджетний  кодекс
України,  Закони  України:  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  «Про
залізничний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003р.
№ 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право
на  пільги»  (зі  змінами),  від  16.12.2009р.  №1359  «Про  порядок  розрахунку
обсягів  компенсаційних  виплат  за  пільгові  перевезення  залізничним
транспортом окремих категорій громадян» та інші законодавчі та нормативні
акти, що регулюють відносини у соціальній сфері.

Проведення компенсаційних виплат за проїзд окремих категорій громадян
залізничним  транспортом  здійснюється  відповідно  до  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  16.12.2009р.  №  1359  «Про  затвердження  Порядку
розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним
транспортом окремих категорій громадян».

Обсяги  коштів  з  селищного  бюджету  на  компенсаційні  виплати  за
пільговий  проїзд  окремих  категорій  громадян  на  приміських  залізничних
сполученнях затверджуються рішенням селищної ради.

Перелік  окремих категорій  пасажирів,  які  враховуються  при  проведенні
розрахунків  компенсаційних  виплат  за  рахунок  коштів  селищного  бюджету,
визначається додатком «Перелік окремих категорій громадян, які мають право
на  пільговий  проїзд  залізничним  транспортом  приміського  сполучення
відповідно до чинного законодавства» (додаток 1 до Порядку).

Пільги  надаються  жителям  населених  пунктів  Воскресенської  селищної
ради  на  підставі  посвідчення,  що  підтверджує  правовий  статус  окремої
категорії пасажира-пільговика.
2.  Головним  розпорядником  коштів  селищного  бюджету  з  проведення
компенсаційних  виплат  за  пільговий  проїзд  залізничним  транспортом
приміського  сполучення  на  2022 рік  є  відділ  соціального  захисту  населення
Воскресенської селищної ради.



  Відділ  соціального  захисту  населення  Воскресенської  селищної  ради
укладає договір  з ВП «Одеська об’єднана  дирекція залізничних перевезень
(Херсонський регіон) ПАТ «Укрзалізниця».

Для укладання договору  ВП «Одеська об’єднана  дирекція залізничних
перевезень (Херсонський регіон)  ПАТ «Укрзалізниця»  надає наступний пакет
документів:

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців;

- копію ліцензії на право здійснення залізничних пасажирських перевезень.
3.  Облік  пільгових  перевезень  та  визначення  вартості  послуг,  наданих

пільговикам  у  минулому  місяці  залізничним  транспортом,  проводиться
підприємством  залізничного  транспорту  відповідно  до  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  16.12.2009  року  № 1359  «Про затвердження  Порядку
розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним
транспортом окремих категорій  громадян»  виключно  для  пільгової  категорії
громадян жителів населених пунктів Воскресенської селищної ради  

4.  Головний  розпорядник  коштів  здійснює  компенсаційні  виплати  за
пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян у
приміському  сполученні  ВП  «Одеська  об’єднана   дирекція  залізничних
перевезень (Херсонський регіон)  ПАТ «Укрзалізниця», на підставі розрахунку
витрат доходів від пільгових перевезень в залізничному транспорті приміського
сполучення у минулому місяці та акта звіряння розрахунків.

5.  Розрахунки  збитків  від  перевезення  пільгових  категорій  пасажирів
проводяться  на  підставі  реєстру  пільгових  категорій  громадян  жителів
населених  пунктів   Воскресенської  селищної  ради  встановленого  зразка
(додаток № 2 до Порядку).

Після заповнення реєстру  ВП «Одеська об’єднана  дирекція залізничних
перевезень  (Херсонський  регіон)  ПАТ  «Укрзалізниця»,  реєстр  подається  до
відділу  соціального  захисту  населення  Воскресенської  селищної  ради  для
звірки з Єдиним державним автоматизованим реєстром осіб, які мають право на
пільги жителів населених пунктів Воскресенської селищної ради.

На  підставі  попередньо  узгодженого  з   відділом  соціального  захисту
населення  Воскресенської  селищної  ради  реєстру,   ВП  «Одеська  об’єднана
дирекція  залізничних  перевезень  (Херсонський  регіон)  ПАТ  «Укрзалізниця»
складає  уточнений  реєстр,  облікову  форму  про  недоотримані  кошти  та  акт
звірки.

       6.  Для  отримання  компенсаційних  виплат,   ВП  «Одеська  об’єднана
дирекція залізничних перевезень (Херсонський регіон) ПАТ «Укрзалізниця»  не
пізніше  ніж  15  числа  місяця  наступного  звітного  періоду  подає  головному
розпоряднику коштів наступну звітність:

-  реєстр  пільгових  категорій  громадян   жителів  населених  пунктів
Воскресенської  селищної  ради,  який підписується  та  скріплюється печаткою
підприємства – перевізника (додаток 2 до Порядку);



- акт звіряння за формою, затвердженою Міністерством праці та соціальної
політики України від 28.03.2003 року № 83 «Про затвердження форми № 3-
пільга» (додаток 3 до Порядку);

- облікова форма про недоотримані кошти.
7. Головний розпорядник коштів перевіряє достовірність поданих реєстрів,

наданих для отримання компенсаційних виплат з базою Єдиного державного
автоматизованого  реєстру  осіб,  які  мають  право  на  пільги  по   населених
пунктах Воскресенської селищної ради.

8.  Керівник   ВП  «Одеська  об’єднана   дирекція  залізничних  перевезень
(Херсонський регіон) ПАТ «Укрзалізниця»  несе персональну відповідальність
за  достовірність  наданих  розрахунків  та  інших  документів  щодо  проїзду
пільгових  категорій  громадян  (жителів   населених  пунктів  Воскресенської
селищної ради).

9.   Відділ соціального захисту населення Воскресенської  селищної  ради
готує реєстр заборгованості та реєстри про фактично нараховані суми, згідно
яких бере фінансові зобов'язання в органах Державного казначейства (в межах
планових асигнувань на відповідний місяць) і надає заявку на фінансування.

10.  Відділ соціального захисту населення Воскресенської  селищної ради
перераховує кошти на розрахунковий рахунок Перевізника з дня надходження
коштів на рахунки Відділу з селищного бюджету.

11. У разі, якщо Перевізником несвоєчасно подано звіт за надані послуги
або звіт відсутній, відшкодування коштів Перевізнику за пільгове перевезення
окремих  категорій  громадян  (жителів  населених  пунктів  Воскресенської
селищної ради) в залізничному транспорті приміського сполучення, головним
розпорядником коштів не проводиться.

12. Здійснення відшкодування коштів Перевізнику за пільгове перевезення
окремих  категорій  громадян  (жителів  населених  пунктів  Воскресенської
селищної  ради)  в  залізничному  транспорті  приміського  сполучення
припиняється  у  разі  закінчення  терміну  дії  договору  про  перевезення
пасажирів, або позбавлення ліцензії  на здійснення залізничних пасажирський
перевезень, або повного використання бюджетних асигнувань, передбачених в
селищному бюджеті на відповідний рік на зазначені цілі.

 Секретар селищної ради                                                              Тетяна БІЛОЗОР



Додаток 1
до Порядку

Перелік категорій громадян,
які мають право на пільговий проїзд у в залізничному транспорті
приміського сполучення відповідно до Законів України та інших

нормативних актів

Закон  України  «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального
захисту» від 22.10.1993 року №3551-XII:

учасники бойових дій та особи, прирівняні до них (ст.12);
особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи (ст.13).
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року №796- XII:
громадяни,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,

віднесені до категорії 1 (стаття 20);
учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать

до категорії 2 (стаття 21).
Закон  України  «Про  реабілітацію  жертв  репресій  комуністичного

тоталітарного режиму 1917-1991 років» від 17.04.1991 року № 962-XII.
Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в

Україні» від 21.03.1991 року № 875-XII (ст.38-1):
особи з інвалідністю І та ІІ груп;
діти з інвалідністю до 18 років;
особи,  які  супроводжують осіб  з  інвалідністю першої  групи або дітей з

інвалідністю (не більше одного супроводжуючого).
Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року №2402-III:
діти з багатодітної сім’ї (ст.13).
Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів

внутрішніх  справ,  ветеранів  Національної  поліції  і  деяких  інших  осіб  та  їх
соціальний захист» від 24.03.1998 року № 203/98-ВР (ст.6):

ветерани військової служби;
ветерани органів внутрішніх справ;
ветерани Національної поліції;
ветерани податкової міліції;
ветерани державної пожежної охорони;
ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України;
ветерани Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України та члени їх сімей.
Постанова  Кабінету  Міністрів  України:  «Про  безплатний  проїзд

пенсіонерів на транспорті загального користування» від 17.05.1993 року № 354:
пенсіонери за віком та особи з інвалідністю.

Начальник відділу соціального захисту населення                                              
Сергій Зябко 



Додаток 2
до Порядку

Реєстр пільгових категорій громадян  жителів населених пунктів
Воскресенської селищної ради (зі слів пасажира)

за ___________20__рік

№ п/п ПІБ №
посвідчення

категорія маршрут вартість
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

…..

Всього

Керівник _________ _______________________
                       (підпис, прізвище, ім’я, по батькові)

М. П.

Головний бухгалтер_______ ________________
                       (підпис, прізвище, ім’я, по батькові)

Д

Д



Д
Додаток 3

Д

Акт
1. звіряння розрахунків за наданні населенню послуги, на які надаються пільги,
між _______________________________________________та головним розпорядником

коштів місцевого бюджету
(назва підприємства - постачальника послуг)

станом на ________________20___ р.
                                                                                                                                                       ( грн.)         

Заборгованіс
ть на

початок
звітного

року, станом
на

01.01.20__р.

Фактично
спожито в

межах норм

Профінансовано Заборгованість

З
початк
у року

За
звітни

й
місяц

ь

Станом на
01.__.20__

р.

У тому числі: Станом на
01.___.20_

р.
(7=(1+2)-

4)

У тому числі:

За
поточни

й рік

Погашення
заборговано
сті минулих

років

Поточно
го року
(8=2-5)

Минули
х років
(9=1-6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

                                                                                                       Постачальник
Начальник відділу __________________________                                              
Керівник___________________        (підпис, прізвище, ім’я, по-батькові)                          
(підпис, прізвище, ім’я, по-батькові)        

       М.П.                                                                                                М.П.        (у разі наявності)
Головний бухгалтер ________________              Головний бухгалтер_________________ 
(підпис, прізвище, ім’я, по-батькові)                              (підпис, прізвище, ім’я, по-батькові)


