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Міністерство фінансів України розглянуло лист Міністерства у справах 
ветеранів України від 03.08.2020 № 6337/02/09.1-20 у межах компетенції 
повідомляє наступне. 

  За заявкою Міністерства праці та соціальної політики України у 2006 році 
Міністерством фінансів України було здійснено оформлення замовлення на 
виготовлення державним підприємством «Київська офсетна фабрика» таких 
бланків: 

- «Листов талонов на право получения проездных билетов с 50-

процентной скидкой»; 

- «Листов талонов на право получения инвалидом Отечественной войны 
I  или II группы проездных билетов бесплатно и с 50-процентной 
скидкой»; 

- «Листов талонов на право получения женой, матерью, отцом 
погибшего военнослужащего проездных билетов с 50-процентной 
скидкой»; 

- «Книги талонов на право получения бесплатных проездных билетов 
(Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда и лицам, 
награжденным орденами трех степеней: «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР», «Славы», «Трудовой Славы» ». 

У 2010 році за заявкою Міністерства праці та соціальної політики 
України Міністерством фінансів України було здійснено оформлення 
замовлення на виготовлення державним підприємством «Київська офсетна 
фабрика» таких бланків: 
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- «Листов талонов на право получения проездных билетов с 50-

процентной скидкой»; 

- «Листов талонов на право получения инвалидом Отечественной войны 
I  или II группы проездных билетов бесплатно и с 50-процентной 
скидкой»; 

- «Листов талонов на право получения женой, матерью, отцом 
погибшего военнослужащего проездных билетов с 50-процентной 
скидкой»; 

Положенням про Міністерство фінансів України, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 375, на Мінфін не 
покладено завдань з забезпечення виготовлення бланків. 

           На сьогодні закупівлі бланків листів талонів на пільговий проїзд по 
території країн-членів СНД на право одержання проїзних документів (квитків) 
безоплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості необхідно здійснювати 

відповідно до Закону України від 25.12.2015 № 1197-VIII «Про публічні 
закупівлі».   
 

 

Начальник Управління державної 
політики у сфері пробірного 
контролю, документів суворої 
звітності та лотерейної діяльності 

 
 
 

Володимир КОРОЛЬ 
 

 

Начальник Управління державної 
політики у сфері пробірного 
контролю, документів суворої 
звітності та лотерейної діяльності

 

 

 

 

 
 

 
Лупенко В. Ю.  277 55 04  

 

 


