
ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

 

до проекту розпорядження голови Харківської обласної державної 

адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 30 травня 2018 року  № 401» 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження 

 Відповідно до 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» розпорядженням голови обласної державної адміністрації 

від 30 травня 2018 року № 401 «Про затвердження розміру щомісячної готівкової 

виплати для надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами 

транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських 

маршрутах», зареєстрованому в Головному територіальному управлінню юстиції у 

Харківській області 18 червня 2018 року за № 33/1648, було затверджено розмір 

щомісячної готівкової виплати для окремих категорій населення, які мають право 

на пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на 

міських, приміських та міжміськмих маршрутах, у сумі 130 грн. 

 Необхідність підготовки  проекту розпорядження голови Харківської 

обласної державної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови 

Харківської обласної державної адміністрації від 30 травня 2018 року №401» 

обумовлено встановленням нових тарифів на послуги з перевезення пасажирів і 

багажу міським електричним транспортом (трамваєм та тролейбусом) у розмірі 

6,00 грн. (рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 06 лютого 

2019 року №72 «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів і 

багажу міським електричним транспортом (трамваєм та тролейбусом)» та на 

послуги з перевезення пасажирів метрополітеном у розмірі 8,00 грн. (рішення 

виконавчого комітету Харківської міської ради від 06 лютого 2019 року № 73 

«Про встановлення тарифів на послугу з перевезення пасажирів метрополітеном»). 

Це  зумовило провести розрахунок розміру щомісячної готівкової виплати для 

окремих категорій населення, які мають право на пільги з оплати проїзду усіма 

видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських 

маршрутах. 

 

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

готівкової виплати для окремих категорій населення, які мають право на пільги з 

оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, 

приміських та міжміських маршрутах у розмірі 200,00 грн. для забезпечення 

державних соціальних гарантій у сфері транспортного обслуговування.  

Розмір щомісячної готівкової виплати обраховано шляхом множення 

середньої вартості проїзду у міському комунальному транспорті  в області на 30 

поїздок. 

 

 



 2 

3.Правові аспекти 

Підставами для розробки розпорядження є такі нормативно-правові акти: 

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; 

- Порядок надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами 

транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських 

маршрутах, затверджений постановою 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». 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація цього розпорядження потребує додаткових матеріальних та інших 

витрат. 

 

5. Позиція заінтересованих органів 
Проект розпорядження погоджено Північно-східним офісом  

Держаудитслужби України, Об`єднанням профспілок Харківської області.  

 

6. Регіональний аспект 
Прийняття цього розпорядження забезпечить збільшення  розміру щомісячної 

готівкової виплати для надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма 

видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських 

маршрутах.  

 

7. Громадське обговорення 
Відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» проект розпорядження було оприлюднено шляхом розміщення на 

офіційному сайті Харківської облдержадміністрації в мережі Інтернет. 

 

8. Прогноз результатів   
Розпорядження дасть можливість забезпечення  державних соціальних 

гарантій у сфері транспортного обслуговування шляхом надання пільг у готівковій 

формі усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських 

та міжміських маршрутах. 

 

 

Директор Департаменту економіки і 

міжнародних відносин Харківської 

обласної державної адміністрації                                                    А. КОЛОС           
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