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Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

______________№_________ 

 

 

Перелік категорій громадян, яким бездотаційно буде надаватись  

безкоштовний проїзд при здійсненні перевезень  

приміським громадським транспортом (автобус) 

 

№ 

з/п 

Категорія 

1. Учасники бойових дій 

2. Бійці-добровольці 

3. Постраждалі учасники Революції Гідності 

4. Особи з інвалідністю внаслідок війни 

5. Особи, що супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи 

6. Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені 

до категорії 1 

7. Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені 

до категорії 2 

8. Діти з інвалідністю віком від 6 до 18 років 

9. Особи, які супроводжують дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років 

10. Особа з інвалідністю з дитинства І групи 

11. Особи, що супроводжують особу з інвалідністю з дитинства І групи 

12. Особа з інвалідністю з дитинства ІІ групи 

13. Особи з інвалідністю (гемодіаліз, при наявності медичної довідки з 

лікувальної установи) 

14. Ветерани ОУН-УПА 

15. Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли під час 

проходження військової служби 

16. Особи, на яких поширюється статус члена сім’ї загиблого (померлого) 

ветерана війни 

17. Реабілітовані особи та особи потерпілі від політичних репресій 

18. Особи, визнані жертвами нацистських переслідувань 

19. Особи з інвалідністю по зору 

20. Особи, що супроводжують особу з інвалідністю І групи по зору 

21. Особи з інвалідністю І групи з ураженням опорно-рухового апарату 
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22. Особи, що супроводжують особу з інвалідністю І групи з ураженням 

опорно-рухового апарату 

23. Особи з інвалідністю ІІ групи з ураженням опорно-рухового апарату 

24. Почесні громадяни м. Луцька 

25. Працівники відділу транспорту Луцької міської ради 

26. Громадяни, яким за рішенням виконкому видано посвідчення на право 

безоплатного проїзду 

27. Працівники відділу державних соціальних інспекторів департаменту 

соціальної політики Луцької міської ради 

28. Працівники управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Луцької міської ради 

29. Працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради 

30. Працівники відділу з питань праці Луцької міської ради 

31. Працівники управління Держпраці у Волинській області 

32. Працівники територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м. Луцька 

33. Працівники департаменту «Центр надання адміністративних послуг у 

м. Луцьку»  

 

 

 

Заступник міського голови, 

керуючий справами виконкому      Юрій ВЕРБИЧ 

 

 
Степанов 777 986 
 


