
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

від 15.06.2022 № 8/30-7 

            м. Покровськ 
 
 

Про  внесення змін до рішення міської ради від 22.10.2020 № 7/86-12 «Про 

затвердження Порядку відшкодування вартості проїзду з міста Покровська у 

місто Дніпро та у зворотному напрямку особам з інвалідністю до 23 років з 

вадами слуху, дітям з інвалідністю з вадами слуху та батькам, які 

супроводжують цих дітей»  

 

 

З метою врегулювання питання відшкодування вартості проїзду з міста 

Покровська у місто Дніпро та у зворотному напрямку особам з інвалідністю до 

23 років з вадами слуху, дітям з інвалідністю з вадами слуху та батькам, які 

супроводжують цих дітей, з метою розв’язання проблем осіб з інвалідністю, 

відповідно до  Закону України від 21.03.1991р. № 875-ХІІ «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (зі змінами), статті 91 

Бюджетного кодексу України (зі змінами), керуючись ст.ст. 25, 26, 59, 73 

Закону України  від 21.05.1997 року  № 280/97 «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (зі змінами),  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в додаток до рішення міської ради від 22.10.2020         

№ 7/86-12 «Про затвердження Порядку відшкодування вартості проїзду з міста 

Покровська у місто Дніпро та у зворотному напрямку особам з інвалідністю до 

23 років з вадами слуху, дітям з інвалідністю з вадами слуху та батькам, які 

супроводжують цих дітей» виклавши в новій редакції (додається). 

 

2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на 

керуючого справами виконкому ради (Жук), контроль на  постійну комісію з 

гуманітарних питань (соціальній захист, культура, духовність) (Требушкіна). 

 

 

 

В.о.міського голови                              Наталія ІВАНЬО 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради  

від 15.06.2022 № 8/30-7  

 

 

ПОРЯДОК 

відшкодування вартості проїзду з міста Покровська у місто Дніпро та у 

зворотному напрямку особам з інвалідністю до 23 років з вадами слуху, дітям з 

інвалідністю з вадами слуху та батькам, які супроводжують цих дітей 

 

1. Порядок відшкодування вартості проїзду з міста Покровська у місто 

Дніпро та у зворотному напрямку особам з інвалідністю до 23 років з вадами 

слуху, дітям з інвалідністю з вадами слуху та батькам, які супроводжують цих 

дітей (далі - Порядок) визначає механізм надання відшкодування вартості 

проїзду особам з інвалідністю до 23 року, дітям з інвалідністю та одному з 

батьків (опікуну) супроводжуючому дитину з інвалідністю, які мають вади 

слуху та які навчаються в комунальному закладі освіти «Дніпропетровський 

навчально-реабілітаційний центр № 10» та комунальному закладі освіти 

«Навчально-реабілітаційний центр «Веселка» в м. Дніпро, зареєстровані та 

проживають у населених пунктах Покровської міської територіальної громади, 

до місця навчання у спеціалізованому закладі освіти. 

2. Відшкодування вартості проїзду з міста Покровська у місто Дніпро та у 

зворотному напрямку, зазначеним особам, провадиться на проїзд міжміським 

автомобільним транспортом загального користування та залізничним 

транспортом загального користування (за виключенням таксі), в період 

навчального року з урахуванням 50-відсоткової знижки вартості проїзду на 

внутрішніх лініях (маршрутах) залізничного та автомобільного транспорту в 

період з 1 жовтня по 15 травня встановленої ст. 381 Закону України «Про 

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні». 

3. Для визначення права на отримання відшкодування вартості проїзду 

особи з інвалідністю до 23 років з вадами слуху,  та один з батьків (опікун), що 

супроводжує дитину з інвалідністю, які мають вади слуху надають до 

управління соціального захисту населення міської ради: 

- Заяву на отримання відшкодування проїзду; 

- Копію та оригінал паспорта; 

- Копію ідентифікаційного коду; 

- Копію та оригінал свідоцтва про народження дитини; 

- Копію ідентифікаційного коду дитини; 

- Копію та оригінал довідки МСЕК; 

- Індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю; 

- Довідку з КЗО «Дніпропетровський навчально-реабілітаційний центр      

№ 10» про навчання у спеціалізованому закладі освіти, яка поновлюється на 

початок кожного навчального року (на 1 вересня) або довідку з КЗО «НРЦ 

«Веселка» ДОР», яка поновлюється щомісячно; 

- Довідку з місця проживання про склад сім'я; 



- Довідку з уповноваженого банку про відкриття рахунку на зарахування 

коштів. 

4. Для проведення  відшкодування особи з інвалідністю до 23 років з вадами 

слуху та  один з батьків (опікун) що   супроводжував  дитину з інвалідністю, які 

мають вади слуху надають до управління соціального захисту населення 

міської ради не пізніше 10 числа, наступного за звітним (після здійснення 

поїздки). Компенсація за грудень поточного року провадиться в січні 

наступного року за умови виділення коштів на зазначені заходи з бюджету 

Покровської міської територіальної громади: 

- Маршрутний лист за формою; 

- Оригінали проїзних білетів; 

- Заповнений авансовий звіт. 

5. Управління соціального захисту населення міської ради сплачує 

заявникам кошти по відшкодуванню вартості проїзду в 15-ти денний термін з 

дня подання документів на відшкодування. 

6. Відшкодування коштів здійснюється лише за наявності відповідного 

фінансування на зазначені цілі з бюджету Покровської міської територіальної 

громади та в межах асигнувань затверджених кошторисом на відповідний рік. 

7. Здійснення виплати відшкодування припиняється у разі закінчення 

терміну навчання в спеціалізованому закладі освіти, або повного використання 

бюджетних асигнувань передбачених у бюджеті Покровської міської 

територіальної громади на відповідний рік на зазначені цілі. 

 

 
Порядок підготовлено  

управлінням соціального захисту населення міської ради 

 

Начальник управління               Ірина БОНЗЮХ 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради       Наталія ІВАНЬО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АРКУШ  

погодження до рішення 

Покровської  міської ради Донецької області 

 
Про  внесення змін до рішення міської ради від 22.10.2020 № 7/86-12 «Про 

затвердження Порядку відшкодування вартості проїзду з міста Покровська у місто 

Дніпро та у зворотному напрямку особам з інвалідністю до 23 років з вадами слуху, 

дітям з інвалідністю з вадами слуху та батькам, які супроводжують цих дітей» 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:   управлінням соціального захисту населення міської ради  

 

Начальник  управління  

соціального захисту населення            

міської ради  

 

Начальник відділу правової                                                        

і кадрової роботи 

 

ПОГОДЖЕНИЙ:   

 

 

І. Бонзюх 

 

В. Коваль 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради 

 

 

А. Жук 

Директор Департаменту  

фінансово-економічної політики  

та управління активами міської ради  

 

 Ю. Порецька 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської ради  

та її виконавчих органів 

В. Пишна 

 

 

 

Начальник відділу забезпечення 

діяльності міської ради 

 

Ж. Крамарова 

Голова постійної комісії з гуманітарних  

питань (соціальній захист, культура,  

духовність) 

 

В. Требушкіна 

Голова постійної комісії з питань  

планування, бюджету і фінансів,  

інвестиційної політики 

О. Харчевна 



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення міської ради  

 

«Про  внесення змін до рішення міської ради від 22.10.2020 № 7/86-12 «Про 

затвердження Порядку відшкодування вартості проїзду з міста Покровська у місто 

Дніпро та у зворотному напрямку особам з інвалідністю до 23 років з вадами слуху, 

дітям з інвалідністю з вадами слуху та батькам, які супроводжують цих дітей»» 

 

        З метою врегулювання питання відшкодування вартості проїзду з міста 

Покровська у місто Дніпро та у зворотному напрямку особам з інвалідністю до 

23 років з вадами слуху, дітям з інвалідністю з вадами слуху та батькам, які 

супроводжують цих дітей, з метою розв’язання проблем осіб з інвалідністю 

пропонуємо розглянути та затвердити проект даного рішення з питання 

внесення змін до рішення міської ради від 22.10.2020 № 7/86-12 «Про 

затвердження Порядку відшкодування вартості проїзду з міста Покровська у 

місто Дніпро та у зворотному напрямку особам з інвалідністю до 23 років з 

вадами слуху, дітям з інвалідністю з вадами слуху та батькам, які 

супроводжують цих дітей» 

       

 

 

 

Начальник управління                                     І. Бонзюх                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


