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На Ваш запит на інформацію про пільговий проїзд пенсіонерів, які не 

зареєстровані в Луцьку, але працюють в місті, інформуємо. 

Рішеннями виконавчого комітету від 28.12.2020 № 739-1 «Про перелік 

категорій громадян, яким буде надаватись безкоштовний проїзд при 

здійсненні перевезень пасажирів громадським транспортом (автобус, 

тролейбус) м. Луцька у 2021 році» зі зміною та від 19.05.2021 № 384-1 «Про 

перелік категорій громадян, яким буде надаватись бездотаційно 

безкоштовний проїзд при здійсненні перевезень пасажирів приміським 

громадським транспортом (автобус) Луцької міської територіальної громади 

у 2021 році» (додаються) затверджено переліки категорій громадян, що 

зареєстровані в місті Луцьку та інших населених пунктах, що належать до 

Луцької міської територіальної громади, і яким буде надаватись 

безкоштовний проїзд при здійсненні перевезень громадським транспортом у 

тролейбусі та автобусі на міських та приміських маршрутах в 2021 році. 

Одночасно інформуємо, що у бюджеті Луцької міської територіальної 

громади на 2021 рік передбачені видатки на виконання транспортної роботи з 

послуг перевезення пасажирів електротранспортом відповідно до 

Комплексної програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2020-

2024 роки в сумі 52 000,0 тис.грн.  

Крім того, в бюджеті громади на 2021 рік передбачено видатки на 

компенсаційні виплати за пільгові перевезення залізничним транспортом в 

сумі 2 000,0 тис.грн, з них профінансовано 177,3 тис.грн.  

Видатки на компенсаційні виплати за пільгові перевезення 

автомобільним транспортом не передбачені.  
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Відповідно до підпункту "ґ" пункту 3 частини першої статті 91 

Бюджетного кодексу України та рішення виконавчого комітету Луцької 

міської ради від 08.11.2019 № 711-1 «Про впорядкування видачі електронних 

квитків для пільгових категорій громадян у м. Луцьку» (додається) видача 

персоніфікованих пільгових електронних квитків особам, які мають право на 

отримання електронного квитка на безоплатній основі, а також учням 

закладів загальної середньої освіти і перебувають на обліку в Реєстрі за 

місцем проживання в Луцькій міській територіальній громаді здійснюється 

безкоштовно. 

Одночасно інформуємо, що відповідно до ч. 3 ст. 142 Конституції 

України витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок 

рішень органів державної влади, компенсуються державою.  

Разом з тим, до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися 

з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на соціальний захист та 

соціальне забезпечення: компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян; (пп. “ґ” п. 3 ч. 1 ст. 91 Бюджетного кодексу України). 

Водночас, одним з принципів бюджетної системи України є принцип 

самостійності, згідно якого органи місцевого самоврядування коштами 

відповідних місцевих бюджетів не несуть відповідальності за бюджетні 

зобов'язання одне одного, а також за бюджетні зобов'язання держави. 

Додатки: на 11 арк. в 1 прим. 

 

 

 

Заступник міського голови                                                  Ірина ЧЕБЕЛЮК 

 

 
Володимир Степанов 777 986 
Вікторія Майборода 284 177 

Наталія Юрченко 777 987  


