
 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
дванадцятої сесії восьмого скликання 

 
 

30 червня 2021 року № 530 
 
Про затвердження Порядку компенсації виплат за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті  
 
 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням шістдесят 
дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня              
2020 року № 237 „Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування 
програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та 
включення до Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської 
об’єднаної територіальної громади“, враховуючи службовий лист відділу 
соціального захисту та охорони здоров’я виконкому міської ради від 11.06.2021 
№ 3394/02-35, висновки постійних комісій, міська рада 

 
ВИРІШИЛА:  
 

1. Затвердити Порядок компенсації виплат за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. та постійну 
комісію з питань освіти, фізичної культури, охорони здоров’я, соціального 
захисту та гендерної рівності (Гаркавенко О.М.). 

 
 
 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 
 
 

 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 
Рішення дванадцятої сесії 
Пирятинської міської ради 
восьмого скликання 
30 червня 2021 року № 530 
 

Порядок 
компенсації виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті 
  

Порядок розроблено, з метою організації виконання розділу 6 підпункту 
3.6. „Компенсації виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 
залізничному транспорті“ Комплексної програми соціального захисту та 
соціального забезпечення населення на 2021 рік. 

Порядок визначає механізм здійснення видатків з бюджету Пирятинської 
міської територіальної громади на відповідний рік, передбачених для 
компенсації вартості проїзду особам, віднесеним до 1 та 2 категорії громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до пункту 
19 частини 1 статті 20 та пункту 4 частини 1 статті 21 Закону України „Про 
статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи“.  

Фінансування видатків на виплату компенсації за проїзд здійснюється  з 
01 січня по 31 грудня поточного року в межах асигнувань в бюджеті 
Пирятинської міської ради на відповідний рік.  

Порядок регламентує компенсацію вартості проїзду один раз на рік до 
будь-якого пункту України і назад залізничним транспортом (далі – 
компенсація) особам, віднесеним до 1 та 2 категорії громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, в межах витрат, передбачених 
бюджетом Пирятинської міської територіальної громади на відповідний рік. 

Компенсація здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів 
бюджету Пирятинської міської територіальної громади. 

Особам, віднесеним до 1 категорії громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, компенсація здійснюється у розмірі 100%. 

Особам, віднесеним до 2 категорії громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, компенсація здійснюється у розмірі 50%. 

Компенсація вартості проїзду здійснюється за умови реєстрації місця 
проживання особи на території Пирятинської міської територіальної громади. 

Підставою для виплати компенсації є документально підтверджений факт 
оплати проїзду до конкретного населеного пункту України і назад (без 
здійснення пересадок), а саме у разі проїзду є оригінал транспортного квитка 
або роздруківка електронного транспортного квитка. 

Для отримання компенсації вартості пільгового проїзду особа, віднесена 
до 1 та 2 категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, подає до 20 грудня поточного року до відділу соціального захисту 



та охорони здоров’я Пирятинської міської ради наступні документи: 
 заяву, форма якої затверджена наказом Міністерства соціальної політики 
України від 21.04.2015 № 441; 
 проїзні квитки; 
 копію посвідчення, що підтверджує статус особи, віднесеної до 1 чи 2 
категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
 документ, що посвідчує особу і підтверджує реєстрацію місця 
проживання; 

рахунок, відкритий в уповноваженій банківській установі, на який 
перераховуватимуться кошти. 

Сума компенсації за проїзд залізничним транспортом не повинна 
перевищувати вартості проїзду у плацкартному або купейному вагоні швидкого 
поїзду, а також у вагонах другого класу швидкісного поїзду. 

Не підлягає компенсації вартість за надані додаткові послуги, а саме: 
оплата попереднього продажу квитків, комісій, користування постільною 
білизною, чай тощо. 
 
 
 
Секретар міської ради Сергій ПАЗЮК 
 


