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Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Полтавська міська рада 

2. Розробник Програми Управління соціального розвитку 

виконавчого комітету Полтавської міської 

ради 

3. Відповідальні виконавці 

Програми 

Управління соціального розвитку 

виконавчого комітету Полтавської міської 

ради, відділ з питань транспортних 

перевезень та зв’язку виконавчого 

комітету Полтавської міської ради 

4. Учасники Програми  Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Шевченківської районної в м. Полтаві 

ради, управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету  

Київської районної в м. Полтаві ради, 

управління соціального захисту населення 

Подільської районної в м. Полтаві ради 

5. Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Управління соціального розвитку 

виконавчого комітету Полтавської міської 

ради 

6. Термін реалізації Програми Безстроково 

 

7. Джерела фінансування Кошти міського бюджету 

 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми 

2018 рік – 40000,0 тис. грн (орієнтовна 

сума) 

 

I. Загальні положення 
 

Програма компенсаційних виплат перевізникам за пільговий проїзд 

електротранспортом та автомобільним транспортом окремих категорій громадян            

м. Полтава (далі - Програма) сформована з метою збереження безоплатного проїзду 

для окремих категорій громадян міста, які відповідно до чинного законодавства 

мають право на пільговий проїзд. 

Програма спрямована на забезпечення реалізації Законів України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного 

тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної 

поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про охорону дитинства», 

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про 



транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про міський електричний 

транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про 

безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», від 

16.08.1994 № 555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України 

від 17 травня 1993 № 354». Видатки для забезпечення пільг необхідно передбачити у 

міському бюджеті з урахуванням внесених змін до Бюджетного Кодексу України. 

Розробка Програми здійснена з урахуванням вимог чинного законодавства 

щодо надання окремим категоріям громадян права пільгового проїзду у 

громадському транспорті міста, які мають право на нього за рахунок коштів 

міського бюджету. 

В основу розробки Програми покладено аналіз законодавства України, що 

формує соціальну політику в країні, досвід роботи органів і закладів соціального 

захисту інших міст, пропозиції управлінь та відділів, діяльність яких спрямована на 

підвищення соціального захисту населення. 

У ході реалізації Програми можливі зміни та доповнення до її змісту в 

залежності від рівня розвитку економіки міста, наповнення доходної частини 

міського бюджету, змін чинного законодавства. 

Виконання зазначеної Програми забезпечить скоординовані дії міської влади, 

розпорядників коштів та підприємств-перевізників з надання послуг із 

безкоштовного перевезення пільгових категорій громадян. 

 

ІI. Мета Програми 
 

Метою Програми є забезпечення соціального захисту пільгових категорій 

громадян м. Полтава, які відповідно до чинного законодавства мають право на 

пільговий проїзд в міському електротранспорті та автомобільному транспорті та 

компенсаційні виплати перевізникам за рахунок коштів міського бюджету 

підприємствам електротранспорту та автомобільного транспорту м.Полтава за 

перевезення пільгових категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд 

в міському транспорті.  

ІІI.  Завдання Програми 

 

Завдання Програми - компенсаційні виплати перевізникам за рахунок коштів 

міського бюджету підприємствам електротранспорту та автомобільного транспорту 

м.Полтава за перевезення пільгових категорій громадян, які мають право на 

безкоштовний проїзд в міському транспорті.  

 

ІV. Фінансове забезпечення реалізації Програми 
 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету в межах асигнувань, передбачених на відповідний період, та на підставі 

рішень виконавчого комітету Полтавської міської ради. 
 

V. Заходи Програми 
 

Надавати компенсаційні виплати міським перевізникам за пільгове 

перевезення окремих категорій громадян у міському електротранспорті та 

автомобільному транспорті, а саме за: 



- осіб з інвалідністю внаслідок війни; 

- учасників бойових дій; 

- постраждалих учасників Революції Гідності; 

- реабілітованих осіб, які стали особами з  інвалідністю  внаслідок  репресій або 

є пенсіонерами; 

- учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1,2 категорії; 

- дітей, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською 

катастрофою; 

- ветеранів військової служби; 

- ветеранів органів внутрішніх справ; 

- ветеранів Національної поліції; 

- ветеранів податкової міліції; 

- ветеранів державної пожежної охорони; 

- ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України; 

- ветеранів служби цивільного захисту; 

- ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України; 

- батьків військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти 

під час проходження військової служби; 

- дітей з багатодітних сімей; 

- дітей з інвалідністю; 

- осіб з інвалідністю 1 групи; 

- осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю 1 групи або дітей з інвалідністю; 

- осіб з інвалідністю 2 групи; 

- осіб з інвалідністю 3 групи; 

- пенсіонерів за віком. 

Відповідальні за виконання Програми: Управління соціального розвитку 

виконавчого комітету Полтавської міської ради, відділ з питань транспортних 

перевезень та зв’язку виконавчого комітету Полтавської міської ради. 

 

VI. Очікувані результати виконання Програми 
 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити посилення соціального захисту 

осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС 1,2 категорії, дітей з багатодітних сімей, ветеранів 

військової служби та інших громадян, які мають право на безоплатний проїзд у 

громадському транспорті міста, що сприятиме покращенню умов їх проживання та 

зниженню соціальної напруги. 

 

VII. Порядок реалізації Програми 
 

Розрахунок компенсаційних виплат перевізникам за пільговий проїзд 

електротранспортом та автомобільним транспортом окремих категорій громадян 

здійснюється згідно з Порядком компенсаційних виплат перевізникам за пільговий 

проїзд електротранспортом та автомобільним транспортом окремих категорій 

громадян м. Полтава, який затверджується рішенням виконавчого комітету 

Полтавської міської ради. 



За основу при складанні розрахунків приймається обсяг доходів від 

перевезення платних пасажирів, вартість проїзду та коефіцієнт співвідношення 

кількості пасажирів-пільговиків до пасажирів, що оплачують проїзд (надалі – 

коефіцієнт) у м. Полтава. 

Коефіцієнт визначається та затверджується рішенням виконавчого комітету 

Полтавської міської ради. Відповідальним за підготовку рішення по визначенню 

коефіцієнта є відділ з питань транспортних перевезень та зв’язку виконавчого 

комітету Полтавської міської ради.  

 

 

Міський голова                            О. Мамай 

 


