
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 30.12.2020 р. № 2918 

м. Вінниця  

 
 
Про затвердження Порядку надання пільг 

на проїзд у міському електричному та 

автомобільному транспорті загального 

користування, який працює в звичайному 

режимі руху, окремим категоріям громадян 

Вінницької міської територіальної громади 

 

 

З метою забезпечення реалізації визначеного законодавством права для 

окремих категорій громадян 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, 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, 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 27.06.2018 р. №1254 «Про впровадження 

автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському електричному та 

автомобільному транспорті загального користування у м. Вінниці», 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 окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної 

громади. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n1466


2. Департаменту соціальної політики міської ради та департаменту фінансів 

міської ради забезпечити у встановленому порядку здійснення компенсаційних 

виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян 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 

виготовлення, видачу та облік персоналізованих карток, призначених для 

реєстрації проїзду пільговими категоріями громадян, які мають право на 

безоплатний проїзд (муніципальна картка вінничанина (пільгова)). 

4. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2021 року. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 

міського голови Г. Якубович, С. Тимощука, М. Форманюка. 
 

 

 

 

 

Міський голова        С. Моргунов 

      
 
 
 
  



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 30.12.2020 р. № 2918 

 

 

ПОРЯДОК 

надання пільг на проїзд у міському електричному та автомобільному 

транспорті загального користування, який працює в звичайному режимі 

руху, окремим категоріям громадян 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) окремим 

категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади та механізм 

здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян комунальному підприємству «Вінницька транспортна компанія» (далі – 

транспортне підприємство) за рахунок коштів бюджету Вінницької міської 

територіальної громади (далі – ВМТГ). 

2. Перелік пільгових категорій громадян, за проїзд яких у муніципальному 

транспорті проводяться компенсаційні виплати за рахунок коштів бюджету 

ВМТГ, наведено в Додатку 1 до даного Порядку. Зазначений перелік пільгових 

категорій громадян затверджується в Комплексній програмі «Основні напрямки 

соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 

роки» (рішення Вінницької міської ради від 26.12.2014 р. №1944, зі змінами), з 

врахуванням чинного законодавства України. 

3. Право на пільговий проїзд, а саме: безоплатний проїзд у муніципальному 

транспорті, в кількості не більше 60 безоплатних поїздок на місяць, мають 

визначені в Додатку 1 до даного Порядку категорії громадян, які зареєстровані 

та/або проживають на території населених пунктів ВМТГ (далі – пільговики). 

Право на пільговий проїзд розповсюджується також на внутрішньо 

переміщених осіб, які відносяться до визначених у Додатку 1 пільгових категорій 

громадян та перебувають на обліку в Департаменті соціальної політики міської 

ради, як внутрішньо переміщені особи. 

Особи, які належать одночасно до декількох пільгових категорій, що мають 

право на пільговий проїзд, користуються цією пільгою за однією із зазначених 

пільгових категорій за власним вибором. 

4. З метою забезпечення реалізації права пільговиків на безоплатний проїзд 

відповідно до цього Порядку, КП «Вінницякартсервіс» забезпечує виготовлення, 

облік та видачу персоналізованих карток - муніципальної картки вінничанина 

(пільгова) спеціального зразка, призначених для реєстрації проїзду пільговиками 

(далі – пільгова муніципальна картка). 



5. Для отримання пільгової муніципальної картки особа пільгової категорії, 

або її законний представник, або їх представник за довіреністю звертається до КП 

«Вінницякартсервіс» із заявою за умови пред’явлення: 

- документу що посвідчує особу (свідоцтво про народження/паспорт або 

ID картку) пільговика; 

- документу, що посвідчує особу представника (паспорт або ID картку) або 

нотаріально посвідчену довіреність представника;  

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (або довідку про відмову) пільговика/представника; 

- документа, що підтверджує право на пільгу; 

- за наявності інвалідності – довідки медико-соціальної експертної комісії  

(МСЕК); 

- фото, як на документ, пільговика. 

6. Пільгова муніципальна картка, яка є носієм електронного проїзного квитка, 

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». 

7. Щомісячно на пільгову муніципальну картку КП «Вінницякартсервіс» 

зараховується 60 безоплатних поїздок. На пільгову муніципальну картку особи з 

інвалідністю І групи та дитини з інвалідністю щомісячно зараховується 120 

безоплатних поїздок (з урахуванням поїздок супроводжуючих осіб). 

8. Зараховану кількість безоплатних поїздок пільговик використовує на свій 

розсуд. Невикористані у поточному місяці безоплатні поїздки анулюються в 

останній день місяця о 23 год 59 хв. 

9. Реєстрація поїздок на муніципальному транспорті за пільговими 

муніципальними картками здійснюється в порядку, визначеному в рішенні міської 

ради від 27.06.2018 р. №1254 «Про впровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду в міському електричному та автомобільному транспорті 

загального користування у м. Вінниці»,  а саме: 

9.1.  Під час посадки в транспортний засіб, пасажир проводить реєстрацію 

поїздки методом піднесення картки до валідатора. 

9.2.  На інформаційному дисплеї валідатора відображається інформація 

про результат операції, залишок безоплатних поїздок та термін дії картки. 

9.3.  Для даного типу картки на валідаторах налаштовується тайм-аут 30 

хв. (з 01.02.2020 року – 60 хв.), щоб запобігти повторній фіксації під час проїзду в 

одному і тому ж транспортному засобі (тайм-аут актуальний тільки для 

транспортного засобу, де була проведена фіксація поїздки). 

9.4.  Реєстрація проїзду супроводжуючої особи здійснюється шляхом 

натискання кнопки на валідаторі для зняття функції тайм-аут та повторного 

піднесення картки до валідатора. 

9.5.  У разі здійснення проїзду з пересадкою, пасажир проводить 

реєстрацію поїздки у кожному наступному транспорті загального користування 

без списання безоплатних поїздок в межах 30 хв. (з 01.02.2020 року – 60 хв.). 



Розрахунок компенсації перевізнику здійснюється відповідно до вартості проїзду 

у першому виді транспорту. 

10. Пільговику забороняється передавати свою пільгову муніципальну 

картку в користування іншим особам. У разі незаконного використання зазначеної 

картки для реєстрації проїзду іншої особи, винні особи несуть відповідальність 

згідно чинного законодавства. 

11. Громадяни, яким видані пільгові муніципальні картки, у разі зміни 

свого статусу, що впливає на право безоплатного проїзду або переїзду на постійне 

місце проживання поза межі ВМТГ, зобов'язані протягом 3-х днів повідомити КП 

«Вінницякартсервіс» про зазначені зміни. У випадку не повідомлення, 

відповідальність за наслідки несе громадянин. 

12. Департамент соціальної політики міської ради щомісячно до 5 числа 

подає КП «Вінницякартсервіс» в паперовому та електронному вигляді списки 

пільгових категорій громадян, які перебувають на обліку в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, що мають право на пільги (далі - ЄДАРП), 

департаменту соціальної політики міської ради та мають право на безоплатний 

проїзд згідно даного Порядку. Передача відповідної інформації здійснюється із 

дотриманням вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних. 

13. За результатами опрацювання отриманої від департаменту соціальної 

політики міської ради інформації та повідомлень громадян, КП 

«Вінницякартсервіс» здійснює блокування виданих раніше пільгових 

муніципальних карток, які втратили право на безоплатний проїзд у 

муніципальному транспорті. 

14. КП «Вінницякартсервіс» щомісячно до 10 числа подає департаменту 

соціальної політики міської ради та транспортному підприємству в електронному 

та письмовому вигляді зведений звіт за попередній місяць, за визначеною у 

Додатку 2 формою, про фактично здійснені в муніципальному транспорті пільгові 

поїздки у розрізі пільгових категорій громадян із зазначенням їх кількості (окремо 

в електричному та автомобільному транспорті) та загальної суми до 

відшкодування. 

15. На підставі отриманого звіту департамент соціальної політики міської 

ради протягом трьох робочих днів подає департаменту фінансів міської ради 

заявку на фінансування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян разом із копією відповідного звіту. 

16. Протягом двох робочих днів після отримання фінансування 

департамент соціальної політики міської ради здійснює компенсацію 

(відшкодування) вартості проїзду пільгових категорій громадян транспортному 

підприємству. 

17. Фінансування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян, відповідно до цього Порядку, здійснюється за рахунок та в 

межах коштів, що передбачені на вказані цілі в бюджеті ВМТГ на відповідний 

бюджетний рік. 



Додаток 1 

до Порядку надання пільг на проїзд у міському 

електричному та автомобільному транспорті 

загального користування, який працює в 

звичайному режимі руху, окремим категоріям 

громадян Вінницької міської територіальної 

громади 

 

Перелік категорій пільговиків, за проїзд яких проводяться компенсаційні 

виплати за рахунок коштів місцевого бюджету Вінницької міської 

територіальної громади 

№ 

п/п 

Перелік пільгових категорій громадян яким визначено 

право на пільговий проїзд 

Кількість 

безоплатних 

поїздок на місяць 

1. Учасники бойових дій  60 

2. 
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них 

особи  

60 (для осіб з 

інвалідністю ІІ-ІІІ 

групи) 

120 (для осіб з 

інвалідністю І групи) 

3. Ветерани військової служби  60 

4. Ветерани органів внутрішніх справ  60 

5. Ветерани Національної поліції  60 

6. Ветерани податкової міліції 60 

7. Ветерани державної пожежної охорони 60 

8. Ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України 60 

9. Ветерани служби цивільного захисту 60 

10. 
Ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України  

60 

11. 

Реабілітовані особи, які отримали інвалідність внаслідок 

репресій або є пенсіонерами 

60 (для осіб з 

інвалідністю ІІ-ІІІ 

групи) 

120 (для осіб з 

інвалідністю І групи) 

12. 
Колишні неповнолітні в'язні концентраційних таборів, гетто, 

інших місць примусового тримання 

60 

13. 

Колишні малолітні в'язні концентраційних таборів, гетто та 

інших місць примусового тримання, визнані особами з 

інвалідністю  

60 (для осіб з 

інвалідністю ІІ-ІІІ 

групи) 



120 (для осіб з 

інвалідністю І групи) 

14. 
Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

віднесені до категорії 1 

60 

15. 
Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 

віднесені до категорії 2  

60 

16. 

Діти віком від шести років, потерпілі від Чорнобильської 

катастрофи, яким встановлено інвалідність, пов’язану з 

Чорнобильською катастрофою* 

120 

17. Особи з інвалідністю І групи та особи, які їх супроводжують* 120 

18. Особи з інвалідністю  ІІ групи  60 

19. 
Діти з інвалідністю та особи, які їх супроводжують*  120 

20. Діти віком від шести років з багатодітних сімей  60 

21. 
Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або 

пропали безвісти під час проходження військової служби  

60 

22. Пенсіонери за віком  60 

23. Особи з інвалідністю ІІІ групи 60 

24. 

Члени сімей (батьки, вдови (вдівці) та діти, віком від шести 

років) загиблих учасників бойових дій в Афганістані в період 

з квітня 1978 року по грудень 1989 року, загиблих 

військовослужбовців, які брали участь в проведенні 

антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом 

проведення операції Об’єднаних сил (ООС), та загиблих 

Героїв України 

60 

 

* Примітка: особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не 

більше однієї особи, яка супроводжує особу з інвалідністю І групи або  дитину з інвалідністю) 

окрема персоналізована картка на пільговий проїзд не видається. Право на пільговий проїзд для 

такої категорії громадян забезпечується шляхом встановлення у подвійному обсязі кількості 

безоплатних поїздок на персоналізованих картках осіб з інвалідністю І групи та дітей з інвалідністю. 

 
 



Додаток 2 

до Порядку надання пільг на проїзд у міському 

електричному та автомобільному транспорті 

загального користування, який працює в 

звичайному режимі руху, окремим категоріям 

громадян Вінницької міської територіальної 

громади 

 
РОЗРАХУНОК 

вартості наданих пільг на проїзд у міському електротранспорті та автомобільному транспорті  загального  користування,  який  працює в 

звичайному режимі руху, окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади  
за ____________ 20___ року                     

__________________________________________________  

(назва транспортного підприємства)  

 

Відшкодуванню підлягає 

 

Цифрами:_________________________________________________ 
 
Прописом: ____________________________________________________________________________________________________________________ 

М.П. 

Начальник                                                                                        (прізвище, ініціали)       

                                                                                                

Головний бухгалтер                                                                  (прізвище, ініціали) 

 

Заступник міського голови                               С. Тимощук 

 

№ 
п/п 

Назва пільгової 
категорії громадян 

К-сть 
поїздок в 

тролейбусах 

Вартість 
1 поїздки 

К-сть 
поїздок в 
трамваях 

Вартість 
1 поїздки 

Сума до 
відшкодування по 

електротранспорту 
(к.3*к.4)+(к.5*к.6), 

грн. 

К-сть 
поїздок в 

автобусах 

Вартість 
1 поїздки 

Сума до 
відшкодування по 
автотранспорту

(к.8*к.9), грн. 

Сума до 
відшкодування по 

електро та 
автотранспорту 

(к.7+к.10), грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
           

 Всього:          



Департамент соціальної політики міської ради  

 

Турчин Тарас Миколайович 

 

Начальник відділу виплат – головний бухгалтер 

 

 

 


