ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.07.2021 р. №1699
м. Вінниця

Про затвердження Порядку надання пільг на
проїзд
у
міському
електричному
та
автомобільному
транспорті
загального
користування, який працює в звичайному
режимі руху, учасникам бойових дій, особам з
інвалідністю внаслідок війни та прирівняним
до них особам, які проживають на території
населених пунктів України (крім населених
пунктів ВМТГ), на час проходження
лікування в медичних установах, закладах та
підприємствах
державної,
комунальної
(міської територіальної громади та спільної
власності
громад
Вінницької
області),
приватної власності, розташованих на
території Вінницької міської територіальної
громади
З метою забезпечення реалізації визначеного законодавством права для
окремих категорій громадян, які проживають на території України, на пільговий
проїзд у міському електричному та автомобільному транспорті загального
користування, який працює в звичайному режимі руху на території населених пунктів
Вінницької міської територіальної громади у зв’язку із впровадженням
автоматизованої системи обліку оплати проїзду, на виконання Комплексної програми
«Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади
на 2015-2021 роки», затвердженої рішенням Вінницької міської ради від 26.12.2014 р.
№1944 (зі змінами) та рішення міської ради від 28.02.2020 р. №2175 «Про
затвердження Правил користування міським автомобільним та електричним
транспортом загального користування у місті Вінниці та населених пунктах, що
входять до Вінницької міської об’єднаної територіальної громади» (зі змінами),
відповідно до Закону України від 17.01.2017 р. №1812-VIII «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи
обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті», підпункту «ґ» пункту

3 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 1
пункту «а» частини 1 статті 34, частиною 1 статті 52 та частиною 6 статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити Порядок надання пільг на проїзд у міському електричному та
автомобільному транспорті загального користування, який працює в звичайному
режимі руху, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та
прирівняним до них особам, які проживають на території населених пунктів України
(крім населених пунктів ВМТГ), на час проходження лікування в медичних
установах, закладах та підприємствах державної, комунальної (міської територіальної
громади та спільної власності громад Вінницької області), приватної власності,
розташованих на території Вінницької міської територіальної громади.
2. Департаменту соціальної політики міської ради та департаменту фінансів
міської ради забезпечити у встановленому порядку здійснення компенсаційних
виплат за пільговий проїзд учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни
та прирівняних до них осіб, які проживають на території населених пунктів України
(крім населених пунктів ВМТГ) комунальному підприємству «Вінницька
транспортна компанія» за рахунок коштів бюджету Вінницької міської
територіальної громади в межах планових асигнувань, затверджених у бюджеті
Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік.
3. Комунальному підприємству «Вінницякартсервіс» забезпечити видачу та
облік персоналізованих карток окремої серії, призначених для реєстрації проїзду
пільговими категоріями громадян, які проживають в інших населених пунктах
України та знаходяться на лікуванні в медичних установах, закладах та підприємствах
державної, комунальної (міської територіальної громади та спільної власності громад
Вінницької області), приватної власності, розташованих на території Вінницької
міської територіальної громади
4. Дане рішення набуває чинності з дати його прийняття.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського
голови Г. Якубович, А. Очеретного, С. Тимощука, М. Форманюка.

Секретар міської ради

П. Яблонський

Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 15.07.2021 р. №1699
ПОРЯДОК
надання пільг на проїзд у міському електричному та автомобільному
транспорті загального користування, який працює в звичайному режимі руху,
учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним
до них особам, які проживають на території населених пунктів України (крім
населених пунктів ВМТГ), на час проходження лікування в медичних
установах, закладах та підприємствах державної, комунальної (міської
територіальної громади та спільної власності громад Вінницької області),
приватної власності, розташованих на території Вінницької міської
територіальної громади
1. Цей Порядок визначає механізм надання пільг на проїзд у міському
електричному та автомобільному транспорті загального користування, який працює
в звичайному режимі руху (далі – муніципальний транспорт) учасникам бойових дій,
особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам (далі–
пільговики), які проживають на території України (крім населених пунктів ВМТГ), на
час проходження лікування в медичних установах, закладах та підприємствах
державної, комунальної (міської територіальної громади та спільної власності громад
Вінницької області), приватної власності (далі- медичні установи, заклади або
підприємства охорони здоров’я), розташованих на території Вінницької міської
територіальної громади, та механізм здійснення компенсаційних виплат за пільговий
проїзд комунальному підприємству «Вінницька транспортна компанія» (далі –
транспортне підприємство) за рахунок коштів бюджету Вінницької міської
територіальної громади (далі – ВМТГ).
2. Для забезпечення реалізації права пільговиків на безоплатний проїзд відповідно
до цього Порядку, КП «Вінницякартсервіс», забезпечує виготовлення, облік та видачу
персоналізованих карток окремої пільгової серії, призначених для реєстрації проїзду
пільговиками.
Персоналізована картка окремої пільгової серії з обмеженою кількістю поїздок,
яка є носієм електронного квитка (далі – картка), виготовляється та видається на
безоплатній основі. При втраті, пошкодженні або знищенні картки, її перевипуск
відбувається за рахунок пільговика (або його представника) відповідно до
затверджених виконавчим комітетом міської ради тарифів для КП
«Вінницякартсервіс».
3. Для оформлення карток пільговики, які є жителями інших населених пунктів
України, повідомляють про таку необхідність керівника медичної установи, закладу
або підприємства охорони здоров’я, в якому перебувають на лікуванні.

4. Медичні установи, заклади або підприємства охорони здоров’я надають запит
КП «Вінницякартсервіс» про потребу у оформленні картки із зазначенням періоду
лікування пільговика.
5. КП «Вінницякартсервіс» за запитом медичних установ, закладів або
підприємств охорони здоров’я, направляє виїзну мобільну групу до зазначених
установ, закладів або підприємств з метою виготовлення та видачі картки з терміном
дії на період лікування пільговика.
6. Після закінчення лікування пільговика, КП «Вінницякартсервіс» здійснює
автоматичне блокування облікового запису користувача.
7. Реєстрація поїздок в муніципальному транспорті здійснюється в порядку,
визначеному в рішенні міської ради від 28.02.2020р. № 2175 «Про затвердження
Правил користування міським автомобільним та електричним транспортом
загального користування у місті Вінниці та населених пунктах, що входять до
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади» (зі змінами), а саме:
- під час посадки в транспортний засіб, пасажир проводить реєстрацію поїздки
методом піднесення картки до валідатора;
- на інформаційному дисплеї валідатора відображається інформація про
результат операції та термін дії картки;
- на валідаторах налаштовується тайм-аут 30 хв., щоб запобігти повторній
реєстрації під час проїзду в одному і тому ж транспортному засобі (тайм-аут
актуальний тільки для транспортного засобу, де була проведена реєстрація поїздки);
- у разі здійснення проїзду з пересадкою, пасажир проводить реєстрацію поїздки
у кожному наступному транспорті загального користування (крім маршрутного таксі)
без списання додаткових поїздок для пільгових категорій населення в межах 60 хв.
Вартість проїзду визначається відповідно до вартості проїзду у першому виді
транспорту.
8. Пільговику забороняється передавати картку в користування іншим особам. У
разі незаконного використання зазначеної картки для реєстрації проїзду іншої особи,
винні особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
9. Для перевірки оплати проїзду пільговики пред’являють контролеру картку, за
допомогою якої було здійснено реєстрацію електронного квитка в транспортному
засобі.
10. КП «Вінницякартсервіс» щомісячно до 5 числа подає департаменту соціальної
політики міської ради та транспортному підприємству в електронному та письмовому
вигляді зведений звіт за попередній місяць, за визначеною у Додатку 1 до Порядку
формою, про фактично здійснені в муніципальному транспорті пільгові поїздки по
картках у розрізі пільгових категорій громадян із зазначенням їх кількості (окремо в
електричному та автомобільному транспорті) та загальної суми до відшкодування.
11. Департамент соціальної політики міської ради на підставі отриманого звіту
протягом трьох робочих днів подає департаменту фінансів міської ради заявку на
фінансування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян, які проживають на території населених пунктів України (крім населених
пунктів ВМТГ), на час проходження лікування в медичних установах, закладах та
підприємствах.

12. Протягом двох робочих днів після отримання фінансування департамент
соціальної політики міської ради здійснює компенсацію (відшкодування) вартості
проїзду пільговиків транспортному підприємству.
13. Фінансування компенсаційних виплат за пільговий проїзд пільговиків,
відповідно до цього Порядку, здійснюється за рахунок та в межах коштів, що
передбачені на вказані цілі в бюджеті ВМТГ на відповідний бюджетний рік.

Додаток
до Порядку надання пільг на проїзд у міському
електричному та автомобільному транспорті загального
користування, який працює в звичайному режимі руху,
учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок
війни та прирівненим до них особам, які проживають на
території України (крім населених пунктів ВМТГ), на час
проходження лікування в медичних установах, закладах та
підприємствах
державної,
комунальної
(міської
територіальної громади та спільної власності громад
Вінницької області), приватної власності, розташованих на
території Вінницької міської територіальної громади

РОЗРАХУНОК
вартості наданих пільг на проїзд у міському електротранспорті та автомобільному транспорті загального користування, який
працює в звичайному режимі руху, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам, які
проживають на території України (крім населених пунктів ВМТГ), на час проходження лікування в медичних установах, закладах
та підприємствах державної, комунальної (міської територіальної громади та спільної власності громад Вінницької області),
приватної власності, розташованих на території Вінницької міської територіальної громади
за ____________ 20___ року
___________________________________
(назва транспортного підприємства)
Прізвище, ім’я по
№ батькові пільговика
п/п
(отримувача
картки)

1

2

Дата
поїздки

3

К-сть
поїздок в Вартість
тролейбусах 1 поїздки

4

5

К-сть
поїздок в
трамваях

Сума до
Сума до
Сума
до
відшкодування по
відшкодування
по
К-сть
Вартість електротранспорт поїздок
Вартість
відшкодування
по
електро
та
в 1 поїздки автотранспорту
1 поїздки
у
автотранспорту
автобусах
(к.3*к.4)+(к.5*к.6),
(к.8*к.9), грн.
грн.
(к.7+к.10), грн.

6

7

8

9

10

11

Всього:
Відшкодуванню підлягає
Цифрами:_________________________________________________
Прописом: ____________________________________________________________________________________________________________________
М.П.
Начальник
Головний бухгалтер

В. о. керуючого справами виконкому

(прізвище, ініціали)
(прізвище, ініціали)

С. Чорнолуцький
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Департамент соціальної політики міської ради
Малачевська Ірина Валентинівна
заступник директора департаменту –
начальник відділу організаційної роботи

