
  УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від  17.02.2021 № 8/5-19 

            м. Покровськ 

 

Про затвердження Порядку відшкодування витрат за безкоштовне перевезення 

пільгових категорій населення міста Покровська та приєднаних територій (без 

обмеження кількості осіб) залізничним транспортом приміського сполучення 

загального користування 

 

З метою реалізації державної політики в галузі соціального захисту 

населення, відповідно статті 91 Бюджетного кодексу України (зі змінами та 

доповненнями), статей  18, 26, 28, 34, 59 73 Закону України від 21.05.1997р.  

№280/97 «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами),  міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Порядок відшкодування витрат за безкоштовне 

перевезення пільгових категорій населення міста Покровська та приєднаних 

територій (без обмеження кількості осіб) залізничним транспортом приміського 

сполучення загального користування (додається). 

2. Рішення міської ради  від 16.02.2018  № 7/51-26 «Про затвердження 

додатку до рішення міської ради від 17.01.2018 № 7/50-16 «Про затвердження 

Порядку відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових 

категорій населення міським автомобільним транспортом та залізничним 

транспортом приміського сполучення загального користування» у новій 

редакції» визнати таким, що втратило чинність. 

3. Координацію виконання рішення покласти на начальника управління 

соціального захисту населення міської ради (Бонзюх), контроль - на постійну 

комісію з гуманітарних питань (соціальній захист, культура, духовність) 

(Требушкіна). 

 

 

 

Міський голова                  Р. Требушкін 
 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення міської ради  

від 17.02.2021  № 8/5-19 
 

 

Порядок  

відшкодування витрат за безкоштовне перевезення  

пільгових категорій населення міста Покровська та приєднаних територій  

(без обмеження кількості осіб) залізничним транспортом  

приміського сполучення загального користування 
 

1. Загальні  положення. 

1.1. Порядок відшкодування витрат за безкоштовне перевезення 

пільгових категорій населення міста Покровська та приєднаних територій (без 

обмеження кількості осіб, залізничним транспортом приміського сполучення 

загального користування (далі -  Порядок) визначає механізм надання пільг та 

здійснення відшкодування витрат за пільгові перевезення в залізничному 

транспорті приміського сполучення окремих пільгових категорій населення), 

відповідно локальної версії ЄДАРП (Єдиний Державний автоматизований 

реєстр пільговиків).  

Порядок розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, 

частини 6 статті 9 Закону України від 04.07.1996 № 273/96р. «Про залізничний 

транспорт» (зі змінами), статті 30 Закону України від 21.05.1997р.  №280/97 

«Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами). 

1.2. Відшкодування витрат пільгових перевезень окремих категорій 

громадян здійснюється за рахунок  коштів  місцевого  бюджету передбачених 

на відповідний рік. 

                 1.3. Замовником послуг з відшкодування витрат за безкоштовне 

перевезення пільгових категорій населення міста Покровська та приєднаних 

територій (без обмеження кількості осіб) залізничним транспортом приміського 

сполучення загального користування є міська рада. 

1.4. Розпорядником коштів місцевого бюджету на зазначені цілі 

визначається управління соціального захисту населення міської ради. 

1.5. Перелік осіб пільгової категорії, які мають право безкоштовного 

проїзду залізничним транспортом приміського сполучення загального 

користування, встановлюється чинним законодавством України. 

1.6. Пільги  на  безоплатний  проїзд  залізничним транспортом 

приміського сполучення загального  користування  надаються  особам, які 

відповідно до чинного законодавства мають право на пільги, перебувають на 

обліку в управлінні соціального захисту населення Покровської міської ради 

Донецької області.  

1.7. Управління соціального захисту населення міської ради веде 

облік осіб пільгової категорії населення яким відповідно діючого законодавства 

надано пільги на  безоплатний  проїзд  залізничним транспортом приміського 



сполучення загального  користування, відповідно локальної версії ЄДАРП 

(Єдиний Державний автоматизований реєстр пільговиків). 

1.8. Пільги надаються на підставі посвідчення, що дає право на 

пільги.  

1.9. До  обсягів  видатків з місцевого  бюджету  на  компенсаційні 

виплати  за  проїзд окремих  категорій  громадян  не  включаються  витрати  від 

перевезень:  

- студентів  вищих  навчальних  закладів  І-ІV  рівнів  акредитації  та  

учнів професійно-технічних навчальних закладів; 

- громадян,  які  користуються  правом  безоплатного  проїзду  за 

професійною ознакою; 

- дітей до 7 років; 

- школярів; 

- громадян,  які  користуються  правом  безоплатного  проїзду але не 

зареєстровані у місті Покровськ та приєднаних територіях. 

 

2. Порядок відшкодування витрат. 

2.1. Відшкодування за пільгове перевезення окремих категорій 

громадян здійснюється регіональній філії «Донецька залізниця» публічного 

акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – регіональна філія).  

2.2. Покровська міська рада Донецької області, як Замовник послуг,  

управління соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької 

області, як Розпорядник коштів, укладають трьохсторонній договір із 

регіональною філією для здійснення безкоштовних перевезень пільгових 

категорій населення (без обмеження кількості осіб) м. Покровська,                     

та приєднаних територій залізничним транспортом приміського сполучення 

загального користування. Договір укладається на відповідний бюджетний рік. 

2.3. Регіональна філія надає в управління соціального захисту 

населення Покровської міської ради Донецької області: 

2.3.1. Для укладення договору: 

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань; 

- копію ліцензії на право здійснення залізничних пасажирських перевезень; 

- повноваження особи, яка підписує договір. 

2.3.2. Для отримання компенсаційних виплат за рахунок коштів 

місцевого бюджету: 

-  не пізніше 17 числа наступного за звітним місяцем в паперовому та 

електронному вигляді звіт про здійснення пасажирських перевезень на  

маршруті загального користування  в звичайному  режимі  руху за безкоштовне 

перевезення пільгових категорій населення міста Покровська та приєднаних 

територій (без обмеження кількості осіб) залізничним транспортом приміського 

сполучення загального користування (додаток до Порядку); 

- не пізніше 5 числа місяця наступного за звітним акти звірки за пільгові 

перевезення. 



2.4. Звіти  надаються виключно на Державній мові,  підписуються 

керівником служби приміських пасажирських перевезень та  скріплюються  

печаткою.  

2.5. Звіт формується службою приміських пасажирських перевезень 

в алфавітному порядку за прізвищем пільговика, ім’я та по-батькові вносяться 

без скорочень. 

2.6. Керівник регіональної філії несе персональну відповідальність за 

достовірність наданих розрахунків.  

2.7. Розпорядник  коштів  має  право  перевіряти правильність  та  

достовірність  складання  звітів,  наданих  для  отримання компенсаційних 

виплат. 

2.8. Управління соціального захисту населення Покровської міської 

ради Донецької області надає управлінню фінансово-економічної політики 

Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами міської 

ради заявку на фінансування вищезазначених витрат. 

2.9. Управління фінансово-економічної політики Департаменту 

фінансово-економічної політики та управління активами міської ради здійснює 

фінансування через управління соціального захисту населення міської ради для 

подальшого перерахування перевізникам, які здійснюють безкоштовні 

перевезення пільгових категорій  міста Покровська та приєднаних територій.  

2.10. Управління соціального захисту населення міської ради сплачує 

регіональній філії кошти по відшкодуванню витрат за перевезення пільгових 

категорій населення в 5-ти денний термін при надходженні їх на  зазначені цілі 

за рахунок коштів місцевого бюджету, відповідно та в межах затверджених 

асигнувань на відповідний рік. 

2.11. Здійснення компенсаційних виплат припиняється у разі 

закінчення терміну дії договору на перевезення пасажирів, повного закінчення 

терміну дії або позбавлення перевізника ліцензії на здійснення залізничних 

перевезень, або повного використання бюджетних асигнувань передбачених у 

міському бюджеті на відповідний рік на зазначені цілі. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                         Н. Іваньо 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток до Порядку 

 

 

Звіт 

про здійснення пасажирських перевезень на  маршруті загального користування  

в звичайному  режимі  руху за безкоштовне перевезення пільгових категорій 

населення міста Покровська та приєднаних територій (без обмеження кількості 

осіб) залізничним транспортом приміського сполучення загального 

користування 

 
№

 

з/

п 

 

Дані про пільговика 

 

 

 

Дата здійснення 

перевезення 

 

 

Нараховані суми 

за безплатний 

проїзд 

залізничним 

транспортом 

приміського 

сполучення 

загального 

користування 

(грн.) 

 

 

Прізвище,  

ім’я, по-батькові 

 

Дата 

народження 

  

Пільгова 

категорія 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

Секретар міської ради                                            Н. Іваньо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


