
 
 

ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я                                                                          

 

від 05 грудня 2017 року                                   № 461 
Про  затвердження  Положення  про 
Порядок  відшкодування  витрат  за 
безкоштовне перевезення пільгових  
категорій населення міста Чорткова  
пасажирським  автомобільним  транспортом  
загального користування на 2018 – 2020 роки 
 

                 У зв’язку з тим, що Законом України «Про державний бюджет України на 

2018 рік» не передбачено субвенції по відшкодуванню витрат за перевезення 

пільгових категорій громадян, відповідно статей 12, 13  Закону України «Про 

статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», статей 20, 21, 27 

Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закону України «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку»,статті 37 

Закону України «Про автомобільний транспорт», керуючись статтями 34, ч.1 ст. 

52, ч.6 ст. 59, ст. 73  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

        виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Визначити пільгові категорії населення міста Чорткова, що матимуть право 

безкоштовного проїзду на міських автобусних маршрутах  загального 

користування при пред’явленні  ТАЛОНУ та посвідчення встановленого зразка: 

-  інваліди війни 1, 2, 3 груп, учасники бойових дій; 

-  потерпілі та ліквідатори внаслідок катастрофи на ЧАЕС 1 та 2 категорій; 

-  реабілітовані; 

-  інваліди загального захворювання 1 та 2 груп; 

- діти, інвалідність яких пов’язана із наслідками катастрофи на ЧАЕС; 

- дружина (чоловік), опікун дітей ( на час опікунства) померлого громадянина із 

числа ліквідаторів категорії 1, 2, смерть якого пов’язана з ЧАЕС ; 

-  пенсіонери віком 65 років і більше; 

-  почесні громадяни міста. 

2.  Затвердити: 

  2.1. Положення про Порядок відшкодування витрат за безкоштовне 

перевезення пільгових категорій населення м. Чорткова  пасажирським 



автомобільним транспортом загального користування на 20__ рік (далі –

Порядок), згідно додатку №1. 

  2.2. Зразок Договору на безкоштовне перевезення пільгових категорій 

населення  міста Чортків пасажирським автомобільним транспортом загального 

користування на 20__ рік (далі –Договір), що додається (Додаток №2) 

  2.3. Зразок Талону на безоплатний проїзд по місту Чорткову автобусними 

маршрутами загального користування, згідно додатку №3. 

 

3.  Управлінню соціального захисту населення, сім’ї  та  праці    міської  ради : 

- укласти договір з перевізником (ТОВ «Чортківське АТП 16142») на 

безкоштовне перевезення пільгових категорій населення м. Чортків, визначених 

в п.1 даного рішення; 

-  здійснювати відшкодування коштів Перевізнику згідно укладеного договору, 

акту звіряння розрахунків та реєстру використаних ним  талонів в межах 

кошторисних призначень;  

-  затвердити склад робочої групи з перевірки перевезень пільгової категорії 

населення міста для складання акту звіряння використаних Перевізником 

талонів для здійснення компенсаційних виплат. 

 

4. Робочій групі, у разі потреби, проводити перевірки щодо здійснення 

перевезень пільгових категорій населення міста на маршрутах загального 

користування. 

 

5. Відповідальність за достовірність, повноту та вчасне подання розрахунків до 

управління соціального захисту населення, сім’ї та праці за пільгове 

перевезення пасажирів для  відшкодування  покласти на перевізника, з яким 

укладено договір. 

 

6. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 16 

грудня 2016 року  № 502 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат за 

безкоштовне перевезення пільгових категорій населення м. Чорткова 

пасажирським автомобільним транспортом загального користування на 2017 

рік», від 29 грудня 2016 року №558 «Про внесення змін до рішення виконкому 

від 16.12.2016 року №502 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат за 

безкоштовне перевезення пільгових категорій населення м. Чорткова 

пасажирським автомобільним транспортом загального користування на 2017 

рік».   

 

7. Копію рішення направити в Управління соціального захисту населення, сім’ї 

та праці міської ради, ТОВ «Чортківське АТП 16142», фінансове управління  

міської ради, опублікувати на офіційному сайті міської ради. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофія Р.М. 

 

Міський голова                                                                Володимир ШМАТЬКО 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Додаток № 1 

 

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                         рішенням виконавчого  

                                                                                       комітету міської ради 



                                                                                   __ грудня 20__ №___ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 
про Порядок відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових 

категорій населення м. Чорткова пасажирським автомобільним 

транспортом загального користування на 2018-20202 роки 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Порядок відшкодування витрат на безкоштовне перевезення пільгових 

категорій населення м. Чорткова автомобільним транспортом загального 

користування на 2018-2020 роки (далі - Порядок) визначає механізм надання та 

відшкодування витрат на пільгові перевезення перевізникам, які здійснюють 

безкоштовні перевезення пільгових категорій населення м. Чорткова відповідно 

до статей 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх 

соціального захисту», статей 20, 21, 27 Закону України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку», ст.37, 39 «Про автомобільний транспорт», статті 38
1
 

Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», за 

рахунок коштів міського бюджету м. Чорткова, які мають право на пільгове 

перевезення. 

 

1.2. Управління соціального захисту населення, сім’ї та праці міської ради 

видає представнику пільгової категорії (за пред’явленням посвідчення та 

паспорту) талони  в кількості 8 шт. на 1 місяць, а почесним громадянам міста - 

20 шт.на 1 місяць. 

 

2. Порядок відшкодування витрат 

 

2.1. Управління соціального захисту населення, сім’ї та праці міської ради, як 

Платник, укладає договір із перевізником для здійснення безкоштовних 

перевезень пільгових категорій населення м. Чорткова пасажирським 

автомобільним транспортом загального користування. 

2.2. Робоча група з перевірки перевезень пільгової категорії населення міста 

Чорткова (далі – Робоча група) здійснює, у разі потреби, перевірки перевезень 

пільгових категорій пасажирів, результати яких відображаються в актах 

перевірки та зберігаються в управління соціального захисту населення, сім’ї та 

праці міської ради. 

 

2.3. Перевізники, які здійснюють безкоштовні перевезення пільгових категорій 

мешканців міста Чорткова, надають в управління соціального захисту 



населення, сім’ї та праці міської ради фактичні талони (використані 

пільговиком) та акти звірки за пільгові перевезення щомісячно, до 3-го числа 

наступного за звітним місяцем. 

 

2.4. Управління соціального захисту населення, сім’ї та праці міської ради 

сплачує Перевізникам кошти по відшкодуванню витрат за перевезення 

пільгових категорій населення в 3-х денний термін відповідно до бюджетних 

призначень. 

 

 

 

Секретар міської радим                                                                 Я.П.ДЗИНДРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                           Додаток № 2 

 

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                        рішенням виконавчого  

                                                                                       комітету міської ради 

                                                                                   __грудня 20__ №__ 



 

Договір 
на перевезення та компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян автомобільним транспортом 

загального користування на регулярних міських автобусних 

маршрутах, які працюють в звичайному режимі руху на 

маршрутній мережі м. Чорткова 

м. Чортків                                                                              ____________20__р.                                                                                                       

 

      Чортківська міська рада в особі міського голови Шматька Володимира 

Петровича («ЧМР»), Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці, 

надалі «УСЗН СП»- надалі «Замовники», в особі начальника управління 

Грицика Ігора Михайловича з однієї сторони та ТОВ “ Чортківське АТП 

16142”, надалі «Перевізник», в особі директора Ворончака Володимира 

Васильовича,  з іншої сторони,  уклали договір про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. 

 

1.1  Сторони за даним Договором, зобов’язуються шляхом спільного рішення 

регулювати безоплатний проїзд окремих категорій громадян в громадському 

транспорті на міських маршрутах, які працюють у звичайному режимі руху, а 

саме: 

 для учасників АТО –відповідно до посвідчення учасника бойових дій   

Перевізник  здійснює їх безоплатний проїзд за рахунок власних витрат . 

 для пільгових категорій – управління соціального захисту населення, сім’ї 

та праці  міської ради видає талон (серія, № ) на безоплатний проїзд в 

громадському транспорті на міських маршрутах, які працюють у звичайному 

режимі руху, а Перевізник при погашенні представляє їх Замовнику для 

компенсаційних виплат Перевізнику. 

Талон на безоплатний проїзд видається: 

• Інвалідам війни 1, 2, 3 груп, учасникам бойових дій; 

• Потерпілим та ліквідаторам внаслідок катастрофи на ЧАЕС 1 та 2 

категорії; 

• Реабілітованим; 

• Інвалідам загального захворювання 1 та 2 груп; 

• Дітям, інвалідність яких пов’язана із наслідками катастрофи на ЧАЕС;             

• Дружині (чоловіку), опікуну дітей ( на час опікунства) померлого 

громадянина із числа ліквідаторів категорії 1, 2, смерть якого 

пов’язана з ЧАЕС;  

• Пенсіонерам  віком 65 років і більше; 

• Почесним  громадянам міста. 

 Перевізник виділяє два місця для дітей з багатодітних сімей на безоплатний 

проїзд в громадському транспорті на міських маршрутах, які працюють у 

звичайному  



            режимі руху за рахунок власних витрат. 

 Перевізник, для окремих категорій громадян, яким з 1 січня 2018 року 

пільги на безоплатний проїзд в громадському транспорті на міських маршрутах, 

які працюють у звичайному режимі руху, не відшкодовуватимуться за рахунок 

коштів міського бюджету, Перевізник за рахунок власних витрат пропонує 

місячний пільговий проїзний квиток здешевлений до вартості 120 грн. (вартість 

повного місячного проїзного квитка складає 180 грн.) 

                     Пільговий місячний проїзний квиток продається: 

• Учасникам війни, членам сім’ї загинувшого (померлого) ветерана війни, 

осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною, батькам померлої 

особи з особливими заслугами; 

• Вдовам з числа осіб з особливими трудовими заслугами,  батькам 

померлої особи з особливими трудовими заслугами, ветеранам праці; 

• Дітям війни; 

• Опікунам дітей померлого громадянина, смерть якого пов’язанна з 

Чорнобильською катастрофою, дружинам (чоловікам) та дітям,  смерть 

яких пов’язанна з Чорнобильською катастрофою, особам,  які працювали 

за межами зони відчуження; 

• Жертвам нацистських переслідувань; 

• Пенсіонерам за віком; 

• Військовим пенсіонерам та вдовам військових, пенсіонерам спецслужби 

зв'язку. 

Перевізник здійснює автобусні перевезення згідно із укладеним із замовником 

договором на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального 

користування на автобусних маршрутах і надає соціальні послуги з перевезення  

окремих категорій пасажирів, які згідно рішення Чортківської міської ради 

користуються правом безкоштовного проїзду автобусами на міських маршрутах 

загального користування за діючими тарифами відповідно до законодавства. 

УСЗН СП забезпечує компенсацію витрат Перевізнику за перевезення 

пільгових категорій пасажирів відповідно до даного договору. 

 

2.УМОВИ ДОГОВОРУ: 

 

2.1.  «Чортківська МР»: 

2.1.1.Забезпечує відповідно до законодавства державне регулювання 

діяльності та контроль за виконанням суб’єктами підприємницької 

діяльності правил перевезень пасажирів, вимог законодавства щодо безпеки 

транспортного процесу, інших нормативних актів, що визначають порядок 

функціонування автомобільного транспорту. 

2.1.2.Здійснює контроль за регулярністю руху та рівнем культури  

обслуговування пасажирів згідно з укладеними Договорами на перевезення 

пасажирів автомобільним транспортом загального користування на міських 

автобусних маршрутах, які працюють у звичайному режимі руху. 



2.1.3.Контролює правильність застосування встановлених тарифів на 

перевезення пасажирів. 

2.1.4. Здійснює постійний контроль за виконанням умов договору з боку 

Перевізника. 

2.2. « УСЗН СП»: 

2.2.1.Здійснює компенсаційні виплати за пільговий проїзд на підставі 

поданих Перевізником талонів, форма яких затверджена рішенням 

виконавчого комітету. 

2.2.2.Припиняє компенсаційні  виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян у разі закінчення терміну дії договору про перевезення 

пасажирів, а також закінчення терміну дії або позбавлення Перевізника 

ліцензії на здійснення пасажирських перевезень. 

2.2.3.Щомісячно (два рази) проводить оплату за пільговий проїзд 

Перевізнику в межах коштів, виділених з міського бюджету  на 2018 рік, а 

при уточненнях планових асигнувань з відома та письмового узгодження з 

Перевізником. 

2.3. «Перевізник»: 

2.3.1.Забезпечує дотримання законодавчих та інших нормативно-правових 

актів, які стосуються перевезень пасажирів. 

2.3.2. Виконує затверджений замовником розклад руху автобусів з 

регулярністю не нижче 95 відсотків на міських перевезеннях та веде облік 

виконаних рейсів. Щомісячно надає звітність про додержання регулярності 

руху. 

2.3.3. Здійснює перевезення окремих категорій міського населення, яке 

користується правом безкоштовного проїзду на міських маршрутах згідно 

п.1.1. даного договору. 

2.3.4. Перевізник одночасно з наданням використаних талонів міським 

населенням пільгових категорій  подає до УСЗН СП  рахунок за надані 

послуги або акт виконаних робіт і акт звіряння розрахунків.  

 

3.ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ. 

 

3.1. Термін дії договору : з 01 січня 20__ року по 31 грудня 20__ року. 

3.2. Договір може бути розірвано за ініціативою однієї із сторін за взаємною 

згодою. Якщо одна із сторін чи обидві порушують його умови, договір може 

бути розірвано в судовому порядку. 

3.3. Сторона, яка є ініціатором розірвання договору, попереджає іншу 

сторону не менше як за 30 днів. 

3.4. Спірні питання, що виникають у процесі виконання договору 

вирішуються за взаємною згодою в установленому законодавством порядку, 

а  при недосяганні такої, в суді. 

                                                       4. ФОРС-МАЖОР.    

 

4.1. У разі настання обставин, через які одна із сторін не могла повністю або 

частково виконати зобов’язання за цим договором (явища стихійного 



характеру, воєнні дії тощо), виконання договору призупиняється на час дії 

цих обставин. 

4.2. Сторона, яка не може виконувати зобов’язання за цим договором через 

форс-мажорні обставини, повинна терміново повідомити про це іншу 

сторону. 

   

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН. 

   

 Чортківська міська рада                          Управління соціального захисту 

                                                                         населення, сім’ї та праці 
                                                                         Чортківської міської ради 

м..Чортків                                                             м.Чортків 

вул.Шевченка,21                                                  вул.Шевченка,21 

___________________                                        _____________________ 

___________________                                        _____________________ 

___________________                                        _____________________ 

 

Міський голова                                                  Начальник управління 

  

                    В. П. ШМАТЬКО                                                     І. М. ГРИЦИК 

 

 

 

                                     ТОВ «Чортківське АТП-16142» 

                   

                                                  48500, м.Чортків 

                                                 вул.С.Бандери,60 

                                                 р/р 26005190789 

                                                 МФО 320478 

                                      банк АБ «Укргазбанк» м.Чортків 

                                      код ЄДРПОУ 03118877 

                                    

                         Директор                                        В. В. ВОРОНЧАК 

 

 

 

 

 
                                                                                                                            

                                                                                                                                   Додаток № 3 

 

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                        рішенням виконавчого  

                                                                                         комітету міської ради 

                                                                                   __грудня 2017 №__ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чортківська міська рада 

 

ТАЛОН 

 

        Серія А 2018 №_________________ 

       

БЕЗ ПОСВІДЧЕННЯ НЕ ДІЙСНИЙ 

           

         на безоплатний проїзд 

         по м. Чорткову автобусами 

         загального користування 

 

 


