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Постанова
Кабінету Міністрів України
від 14.03.2018 №197
Пільговий проїзд

Готівкова
форма?

Безготівкова
форма?

«Про порядок надання пільг у готівковій
формі з оплати проїзду усіма видами
транспорту загального користування на
міських, приміських та міжміських
маршрутах»

Категорії осіб, які мають право на пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту
загального користування
Ст.13
ЗУ «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального
захисту»

Ст. 13

ЗУ «Про охорону
дитинства»

ст. 30

ЗУ «Про статус ветеранів
в/с, ОВС, НП і деяких
інших осіб і їх соціальний
захист»

ст. 12
Ст. 14
ЗУ «Про статус і
соціальний
захист громадян,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи»

Sample
text
ст. 30

ст. 21

ст. 20

ЗУ «Про основи
соціальної
захищеності осіб з
інвалідністю в
Україні»
ст.
38.1

Sample
text

Sample
text

ЗУ «Про соціальний і
правовий захист в/с та
членів їх сімей»

Дія Порядку
поширюється на такі
категорії пільговиків

ЗУ «Про реабілітацію
жертв політичних
репресій на Україні»

ст. 6

Кількість осіб, які мають право на пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту
загального користування

54427

18626
+20%

Х2

152 736
Діти з багатодітних
сімей
30484

ВСЬОГО
осіб

Учасники
бойових дій
Інваліди війни

у тому числі:

20628
3315

Особи з інвалідністю І
групи

9458

Діти з інвалідністю
віком від 6 років

7634

Особи, які отримали
інвалідність внаслідок
війни І групи

1083

Потерпілі І кат. ЧАЕС
І групи інвалідності

273

Діти віком від 6 р.,
потерпілі від ЧАЕС, яким
встановлено інвалідність

178

Формула розрахунку розміру щомісячної готівкової виплати
Соціальна норма кількості
поїздок на місяць для
однієї особи , яка має
право на пільговий проїзд

3,23 грн – середня вартість проїзду в міському
комунальному транспорту в області станом на 01.01.2018

Розмір щомісячної
готівкової виплати

=
Середня вартість проїзду у
міському комунальному
транспорті в області
(3,23 грн)

х
30 поїздок

3,23 грн х 30 поїздок = 96,90 грн

Розмір щомісячної готівкової
виплати для 1 особи

+ 20% - збільшення
розміру щомісячної
96,30 грн х 20 % = 19,38 грн
готівкової виплати для
(3,23 грн х 30 поїздок) + 19,38 грн = 116,28 грн осіб, які мають право на
міжміський проїзд

(3,23 грн х 30 поїздок) х 2 = 193,80 грн
х 2 – подвійний розмір щомісячної
готівкової виплати для осіб з
інвалідністю І групи та дітей з
інвалідністю

Прогнозований розрахунок фінансування видатків на пільговий проїзд у готівковій формі

Місцеві бюджети

Всього потреба в коштах: 211 917 276, 72 грн

Переваги та виклики монетизації пільгового проїзду

Соціальна рівність
пільговиків
Пільговики, які не користуються правом на
пільгу під час проїзду на транспорті
загального користування, зможуть
отримати щомісячну компенсацію

Поглиблення децентралізації
влади та розширення
повноважень органів місцевого
самоврядування
Визначення інших категорій пільговиків ,на
яких буде поширюватися дія Порядку щодо
монетизації, а також збільшення кількості
поїздок та розміру щомісячної готівкової
виплати.

Соціальна норма кількості поїздок

Встановлена соціальна норма кількості
поїздок обмежить можливість пільгових
категорій громадян користуватися
визначеною законодавством пільгою на
проїзд

Фінансове навантаження на
місцеві бюджети
Прийняття рішення про монетизацію
пільгового проїзду в середині року
обтяжується запланованими коштами
на інші статті

Дякую за увагу!

Соціальні норми кількості поїздок усіма видами транспорту загального користування
на міських та приміських маршрутах
Постанова КМУ від14.03.2018 №196 «Про встановлення державних
соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування»
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Трамвай

7
Тролейбус

транспорт

поїздки
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поїздок
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Транспорт приміського сполучення

8
Автобус міського сполучення

З0

Соціальна норма кількості
поїздок на місяць для однієї
особи , яка має право на
пільговий проїзд

