
   ПРОЕКТ № 1848 

 
 

УКРАЇНА 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___» __________ 2018 року             № _____ 
 
Про запровадження надання 
пільг у готівковій формі 
з оплати проїзду 
 

Керуючись статтями 140-146 Конституції України, підпунктом 1 
пункту «а» статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
підпунктом «ґ» пункту 3 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу 
України, постановами Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року 
№ 196 «Про встановлення державних соціальних нормативів у сфері 
транспортного обслуговування», від 14 березня 2018 року № 197 «Деякі 
питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами 
транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських 
маршрутах», з метою забезпечення виплати відповідних компенсацій та 
створення умов для всебічного розвитку і підвищення якості соціально 
значущих послуг електро- та автомобільного транспорту м. Кропивницького, 
Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Запровадити з 01 липня 2018 року у м. Кропивницькому надання пільг 
у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального 
користування на міських, приміських та міжміських маршрутах для  
пільгових категорій громадян за рахунок коштів міського бюджету 
міста Кропивницького. 

2. Затвердити Порядок надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду 
усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та 
міжміських маршрутах для пільгових категорій громадян, які перебувають на 
обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право 
на пільги, за місцем проживанням у м. Кропивницькому (додається). 

3. Розмір щомісячної готівкової виплати для окремих категорії осіб, які 
мають право на пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту загального  
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користування на міських, приміських та міжміських маршрутах затверджується 
розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, 
виходячи із середньої вартості проїзду у міському комунальному транспорті в 
області та 30 поїздок на місяць. 

4. Управлінню соціального захисту населення Фортечної районної у 
місті Кропивницькому ради та управлінню соціального захисту населення 
Подільської районної у місті Кропивницькому ради вести облік окремих 
категорії осіб, які мають право на пільги з оплати проїзду усіма видами 
транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських 
маршрутах, та здійснювати їм щомісячні виплати відповідно до Порядку, що 
додається. 

5. Відділу по роботі із засобами масової інформації та відділу 
інформаційно – комп’ютерного забезпечення інформувати територіальну 
громаду міста про Порядок надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду 
усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та 
міжміських маршрутах для пільгових категорій громадян м. Кропивницького у 
п’ятиденний термін після прийняття даного рішення. 

6. Встановити, що дане рішення набуває чинності на наступний день з 
моменту його опублікування в офіційному віснику Міської ради 
міста Кропивницького «Вечірня газета». 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
Міської ради міста Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, 
планування та соціально-економічного розвитку, з питань промисловості, 
транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів, з питань 
діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення 
нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, 
регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної 
діяльності та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Мосіна О.В. 
 
 
 
Міський голова           А. Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вергун 24 48 00 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Міської ради 
міста Кропивницького 
від «___» __________ 2018 
№ _____ 
 

ПОРЯДОК 
надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма  

видами транспорту загального користування на міських,  
приміських та міжміських маршрутах для пільгових 

категорій громадян м. Кропивницького 
 

1. Цей Порядок визначає механізм надання пільг у готівковій формі з 
оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, 
приміських (крім залізничного) та міжміських маршрутах за рахунок коштів 
бюджету міста Кропивницького. 

2. Дія цього Порядку поширюється на окремі категорії осіб, які мають 
право на пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту загального 
користування на міських, приміських та міжміських маршрутах, а саме: 

- учасників бойових дій (ст. 12 Закону України “Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту”); 

- осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни (ст. 13 Закону України 
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”); 

- осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених 
до категорії 1 (ст. 20 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”); 

- учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених 
до категорії 2 (ст. 21 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”); 

- дітей віком від шести років, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, 
яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою  
(ст. 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”); 

- дітей віком від шести років з багатодітних сімей (ст. 13 Закону України 
«Про охорону дитинства»); 

- ветеранів 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»); 

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

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

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

- ветеранів 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»); 

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

- ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України (ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів військової 2 служби, 
ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний 
захист»); 

- батьків військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали 
безвісти під час проходження військової служби (ст. 14 Закону України “Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”); 

- осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю віком від шести років                    
(ст. 381 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю 
в Україні”); 

- осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з 
інвалідністю (ст. 381 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю в Україні”); 

- реабілітованих осіб, які отримали інвалідність внаслідок репресій або є 
пенсіонерами (ст. 6 Закону України “Про реабілітацію жертв політичних 
репресій на Україні”). 

3. Особам, які мають право на пільги, що передбачені кількома 
нормативно-правовими актами, призначається щомісячна готівкова виплата 
відповідно до одного з нормативно-правових актів більша за розміром. 

Розмір отриманої щомісячної готівкової виплати не враховується під час 
обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що 
надаються відповідно до законодавства. 

4. Для осіб, які відповідно до законів мають право на пільги з оплати 
проїзду транспортом загального користування на міжміських маршрутах, а це 
наступні категорії громадян: 

- учасники бойових дій (ст. 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту”); 

- особи, які отримали інвалідність внаслідок війни (ст. 13 Закону України 
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”); 

- особи, які супроводжують особу з інвалідністю I групи (ст. 13 Закону 
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”); 

- діти віком від шести років з багатодітних сімей (ст. 13 Закону України 
«Про охорону дитинства»)  

розмір щомісячної готівкової виплати збільшується на 20 %. 
5. Щомісячна готівкова виплата особам з інвалідністю I групи або дітям з 

інвалідністю (крім дітей до шести років) здійснюється у подвійному розмірі. 
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Для осіб з інвалідністю I, II групи та дітей з інвалідністю (крім дітей до 

шести років), які навчаються у закладах загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної) та вищої освіти або проходять реабілітацію, розмір 
щомісячної готівкової виплати додатково збільшується вдвічі. 

6. У разі зміни вартості однієї поїздки у міському комунальному 
транспорті області, Кіровоградською обласною державною адміністрацією 
переглядається середня вартість проїзду у міському комунальному транспорті в 
області та розмір щомісячної готівкової виплати з наступного місяця. 

7. Готівкові виплати здійснюються управлінням соціального захисту 
населення Фортечної районної у місті Кропивницькому ради та управлінням 
соціального захисту населення Подільської районної у місті Кропивницькому 
ради щомісяця до 20 числа відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової 
допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник України, 
1999 р., № 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636), та Інструкції про виплату та 
доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового 
зв’язку, затвердженої в установленому порядку: 

особам, які одержують пенсії та державні соціальні допомоги, - шляхом 
перерахування коштів на поточні рахунки в уповноважених банках або на 
виплатні об’єкти поштового зв’язку на підставі даних Єдиного державного 
автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (далі - Реєстр), та 
даних Пенсійного фонду України без особистого звернення пільговика; 

особам, які не одержують пенсії та державні соціальні допомоги, - шляхом 
перерахування коштів на їх особистий рахунок в банку на підставі заяви особи, 
яка має право на відповідні пільги, і даних Реєстру; 

одному з батьків дитини з інвалідністю та дітей (віком від шести років), які 
мають право на пільговий проїзд, на особистий рахунок в банку матері або 
батька на підставі заяви і даних Реєстру. 

8. У разі смерті особи, яка мала право на щомісячну готівкову виплату, 
така виплата здійснюється за повний місяць, в якому настала смерть, незалежно 
від дати смерті і не підлягає перерахунку розміру або поверненню. 

9. У разі реєстрації в Реєстрі нової особи, яка має право на щомісячну 
готівкову виплату, така виплата здійснюється з наступного місяця за місяцем 
звернення. 
 
 
 
Начальник управління 
розвитку транспорту та зв’язку 
Міської ради міста Кропивницького         О. Вергун 
 

 


