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КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «____» __________ 2021 року                            № ____ 
 
Про внесення змін до рішення  
Кропивницької міської ради 
від 02 лютого 2021 року № 102 
«Про затвердження Програми розвитку  
міського пасажирського транспорту 
та зв'язку у м. Кропивницькому  
на 2021 - 2023 роки»  
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, пунктом 22 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 14 Закону 
України «Про автомобільний транспорт» Кропивницька міська рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
Внести зміни до рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 

2021 року № 102 «Про затвердження Програми розвитку міського 
пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 – 
2023 роки» (далі – Програма), а саме додаток 2 до Програми «Перелік окремих 
категорій пасажирів, за проїзд яких в тролейбусах і автобусах, що працюють у 
звичайному режимі руху та до садово-городніх масивів у весняно-осінній 
період, передбачаються компенсаційні відшкодування» викласти у новій 
редакції згідно з додатком. 

 
 
 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Віктор Житник 35 83 13 



Додаток  
до рішення Кропивницької міської ради  
«___» __________ № ____ 

 

Перелік окремих категорій пасажирів, за проїзд яких  
в тролейбусах і автобусах, що працюють у звичайному режимі руху  

та до садово-городніх масивів у весняно-осінній період,  
передбачаються компенсаційні відшкодування 

 

1. Учасник бойових дій (ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту») 

2. Особа з інвалідністю внаслідок війни (ст. 13 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») 

3. Особа (ЧАЕС) – категорії 1 (ст. 20 Закону України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи») 

4. Особа (ЧАЕС) – категорії 2 (ст. 21 Закону України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи») 

5. Діти, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської 
катастрофи (ст. 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи») 

6. Ветеран військової служби (ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів 
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної 
поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист») 

7. Ветеран органів внутрішніх справ (ст. 6 Закону України «Про статус 
ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших 
осіб та їх соціальний захист») 

8. Ветеран Національної та податкової поліції (ст. 6 Закону України «Про 
статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких 
інших осіб та їх соціальний захист») 

9. Ветеран державної пожежної охорони (ст. 6 Закону України «Про 
статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких 
інших осіб та їх соціальний захист») 

10. Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України                 
(ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів 
органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист») 

11. Ветеран служби цивільного захисту (ст. 6 Закону України «Про статус 
ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших 
осіб та їх соціальний захист») 

12. Ветеран Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України (ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, 
ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний 
захист») 

13. Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю (ст. 14 Закону 
України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 
сімей») 
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14. Батьки військовослужбовця, який загинув чи помер або пропав 
безвісти під час проходження військової служби (ст. 14 Закону України «Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей») 

15. Вдова (вдівець) військовослужбовця, який загинув чи помер або 
пропав безвісти під час проходження військової служби, її (його) діти,                  
(ст. 18 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей») 

16. Дружина (чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісти, її 
(його) діти (ст. 18 Закону України «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей») 

17. Реабілітовані (ст. 6 Закону України «Про реабілітацію жертв 
політичних репресій на Україні») 

18. Особи з інвалідністю І групи (ст. 38-1 Закону України «Про основи 
соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні») 

19. Особи з інвалідністю ІІ групи (ст. 38-1 Закону України «Про основи 
соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні») 

20. Діти з інвалідністю (ст. 38-1 Закону України «Про основи соціальної 
захищеності осіб з інвалідністю в Україні»). 

21. Особи, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи або дітей з 
інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує особу з інвалідністю  
І групи або дитину з інвалідністю) (ст. 38-1 Закону України «Про основи 
соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні») 

22. Дитина з багатодітної сім’ї (ст. 13 Закону України «Про охорону 
дитинства») 

23. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування                        
(п. 11 постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про 
поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 
забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування») 

24. Діти до 6 років у автотранспорті (підпункт 7 п. 159 постанови 
Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176 «Про затвердження Правил 
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту») 

25. Діти до 7 років у електротранспорті  
26. Особи з інвалідністю ІІІ групи (постанова Кабінету Міністрів України 

від 16.08.1994 № 555 «Про поширення чинності постанови Кабінету           
Міністрів України від 17.05.1993 № 354) 

27. Поліцейські під час виконання повноважень поліції (ст. 62 Закону 
України «Про Національну поліцію») 
 
 
 
Начальник управління 
транспорту та зв’язку  
Кропивницької міської ради          Віктор ЖИТНИК 


