
 
 
 
 
 
 
Про затвердження розміру 
щомісячної готівкової виплати 
для надання пільг з оплати 
проїзду 

 
 
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на 

виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року 

№ 197 «Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма 

видами транспорту загального користування на міських, приміських та 

міжміських маршрутах»: 

1. Затвердити розмір щомісячної готівкової виплати для надання пільг з 

оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, 

приміських (крім залізничного та річкового транспорту) та міжміських 

маршрутах у розмірі 123,75 гривень.  

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 24 травня 2018 року № 479/2018-р „Про 

затвердження розміру щомісячної готівкової виплати для надання пільг з 

оплати проїзду”, зареєстроване у Головному територіальному управлінні 

юстиції у Хмельницькій області 30 травня 2018 року за № 80/3259. 

3. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації  у 

Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області з 

моменту оприлюднення. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 

 

 
 
 
Голова адміністрації             В.Лозовий 



Пояснювальна записка 
до проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації 

“Про затвердження розміру щомісячної готівкової виплати  
для оплати проїзду” 

 
1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження 
Проект розпорядження розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України 

від 14 березня 2018 року №197 «Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати 
проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та 
міжміських маршрутах» враховуючи зміну вартості проїзду окремими комунальними 
підприємствами області у 2018 році.  

Оскільки, згідно пункту 4 Порядку надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду, 
затвердженого вказаною постановою, у разі зміни вартості однієї поїздки у міському 
комунальному транспорті, встановленої будь-яким органом місцевого самоврядування на 
території області, облдержадміністрацією переглядається середня вартість проїзду у міському 
комунальному транспорті в області та розмір щомісячної готівкової виплати. 

Зокрема підвищилась вартість проїзду КП «Електротранс» (м. Хмельницький) з 2,50 грн 
до 3,50 грн тролейбус та з  4,00 грн до 5,00 грн автобус, КП «Городоккомунсервіс (м. Городок) 
з 4,00 грн до 5,00 грн,  КП НМР «Благоустрій» (м. Нетішин) з 3,00 грн до 4,00 грн та      
КП Красилівська житлово-експлуатаційна контора (м. Красилів) з 3,00 грн до 4,00 гривень. 

2. Мета і шляхи її досягнення 
Метою прийняття розпорядження є затвердження розміру щомісячної готівкової 

виплати для надання пільг з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування 
на міських, приміських (крім залізничного та річкового транспорту) та міжміських маршрутах.  

3. Правові аспекти 
У цій сфері правового регулювання діють Закон України «Про місцеві адміністрації», 

постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 № 197 «Деякі питання надання 
пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на 
міських, приміських та міжміських маршрутах». 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 
Затвердження розміру щомісячної готівкової виплати для надання пільг з оплати 

проїзду надасть можливість органам місцевого самоврядування здійснити розрахунки обсягу 
коштів з місцевих бюджетів, необхідного для відшкодування пільгового проїзду. 

5. Позиція заінтересованих органів 
 Проект розпорядження буде направлено на погодження зацікавленим органам.  
6. Регіональний аспект 
Реалізація цього розпорядження не стосується розвитку адміністративно-територіальних 

одиниць області. 
 7. Громадське обговорення 

Проект розпорядження буде розміщено на офіційному сайті облдержадміністрації з 
метою широкого висвітлення, отримання зауважень та пропозицій від фізичних і юридичних 
осіб, їх об'єднань.                                          
 8. Прогноз результатів 

Встановлення економічно обґрунтованого розміру пільг у готівковій формі з оплати 
проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських (крім 
залізничного та річкового транспорту) та міжміських маршрутах за рахунок відповідних 
місцевих бюджетів у разі прийняття такого рішення органами місцевого самоврядування. 

 
 

Директор Департаменту  
економічного розвитку, промисловості  
та інфраструктури облдержадміністрації                       Ю. Гриневич 
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