№п/п

Пільгова
категорія

1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.
2.1.

3.
3.1.

4.
4.1.

Учасники
бойових дій
ст. 12

Інваліди війни
ст. 13

Вдови (вдівці) та
батьки померлих
(загиблих) осіб,
які мають
особливі заслуги
перед
Батьківщиною

Зміст статті (пункту)
про вид і порядок надання
пільг
ВЕТЕРАНИ
ВІЙНИ
7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського
транспорту, автомобільним транспортом загального користування в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських
маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних
незалежно від відстані та місця проживання;
17) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад)
залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним
транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або
проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з
50-відсотковою знижкою.

7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського
транспорту, автомобільним транспортом загального користування в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських
маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних
незалежно від відстані та місця проживання. Це право поширюється
і на особу, яка супрповоджує інваліда 1 групи;
21) інвалідам I і II груп надається право безплатного проїзду
один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним
або міжміським автомобільним транспортом, а особам, які
супроводжують інвалідів I групи (не більше одного супроводжуючого), - 50- відсоткова знижка вартості проїзду один раз на рік
(туди і назад) зазначеними видами транспорту.
Інвалідам III групи надається право безплатного проїзду один
раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або
міжміським автомобільним транспортом незалежно від
наявності залізничного сполучення або проїзд один раз на рік (туди
і назад) зазначеними видами транспорту з
50-відсотковою
знижкою вартості проїзду.
Інвалідам війни та особам, які супроводжують у поїздках
інвалідів І групи (не більше одного супроводжуючого), надається
право користування міжміським транспортом зазначених видів у
період з 1 жовтня по 15 травня з 50- відсотковою знижкою
вартості проїзду без обмеження кількості поїздок.

17) позачергове придбання квитків на всі види залізничного,
водного, повітряного і автомобільного транспорту.

Пільги на проїзд автомобільним транспортом не
передбачені

РЕАБІЛІТОВАНІ ЖЕРТВИ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ

Реабілітована
особа, яка стала
інвалідом
внаслідок
репресій, або є
пенсіонером
ст. 6

- безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського
транспорту (крім таксі) та на автомобільному транспорті загального
користування (за винятком таксі) в сільській місцевості в межах
адміністративного району.

ПЕНСІОНЕРИ ЗА ВІКОМ
Пенсіонери
за віком

ЗУ від 22.10.1993 р.
«Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»
із змінами внесеними
згідно із Законом
№ 175-VIII (175-19) від
10.02.2015 р.
- п. 7надає переважаючу пільгу

- п.7 надає переважаючу пільгу

Пільги на проїзд автомобільним транспортом не
передбачені

ВЕТЕРАНИ ПРАЦІ
Особи, які мають
особливі трудові
заслуги перед
Батьківщиною
ст. 9

Назва закону,
постанови КМУ,
іншого нормативного документа

Безплатний проїзд на міському пасажирському транспорті
загального користування (крім метрополітену і таксі) та
приміських маршрутах.

ЗУ від 16.12.1993 р. «Про основні
засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян
похилого віку»
із змінами, внесеними згідно із
Законом № 76 від 28.12.2014
ЗУ від17.04.1991 р.
«Про реабілітацію жертв
політичних репресій на Україні» із
змінами внесеними згідно із
Законом № 5477-VI (5477-17)
від 6.11.2012 р.

Постанова КМУ № 354 від
17.05.93 р. +
Щорічна дотація з бюджету

№
п/п
5.

Пільгова
категорія

Зміст статті (пункту)
про вид і порядок надання
пільг
ВЕТЕРАНИ
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ, ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ,
ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ, СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ,
ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ,
ДЕРЖАВНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ,
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ”ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

5.1.

5.2.

6.
6.1

6.2

6.3.

7.

10) безоплатний проїзд (туди і назад) у межахУкраїни один раз на
рік … автомобільним транспортом міжміського сполучення для
лікування та відпочинку у санаторіях чи будинках відпочинку;
11) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського
транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом
загального користування в сільській місцеввості, а також …
автобусами приміських маршрутів у межах України;
12) право на першочергове придбання квитків на всі види
транспорту.
ст.7
ст.6 п.9 безоплатний проїзд і перевезення багажу ними та членами
Вдови (вдівці)
їх сімей при переїзді до вибраного місця постійного проживання
померлих (загиблих) після звільнення з військової служби в порядку, що визначається
ветеранів
кабінетом Міністрів України та міжнародними договорами України.
ГРОМАДЯНИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС

ст. 6

Учасники
ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС,
віднесені до
1 категорії
ст. 20
Учасники
ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС,
віднесені до
2 категорії
ст. 21

15) безплатне користування всіма видами міського та приміського
транспорту (крім таксі, в яких число посадочних місць для
пасажирів не більше 9) на території України;
19) безплатний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України
і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним
транспортом з правом першочергового придбання квитків.

Назва закону,
постанови КМУ,
іншого нормативного документа

ЗУ від 24.03.1998 р.
«Про статус ветеранів військової
служби і ветеранів органів
внутрішніх справ та членів їх
сімей» із змінами внесеними
згідно із Законом
№ 406- VII (406-18)
від 4.07.2013 р.

ЗУ від 28.02.1991 р.
«Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали від аварії
на ЧАЕС» із змінами внесеними
згідно Закону № 76-VIII (76-19) від
28.12.2014 р. (зміни вводяться з
1.06.2015р.).

4) 50-відсоткова знижка вартості проїзду один раз на рік до будьякого пункту України і назад автомобільним…транспортом;
9) безплатне користування всіма видами міського та приміського
транспорту (крім таксі) на території України.

Дружини(чоловіки) та Пільги на проїзд, передбачені ст. 20 (п.15 та 19) та ст. 21 (п.4 та 9),
опікуни (на час
цим законом не надаються.
опікунства) дітей
померлих громадян
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ
ЗУ від 20.12.1991 р.
«Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх
сімей» із змінами внесеними Законом
№ 259-VIII від 18.03.2015.

7.1.

Військовослужбовці
строкової служби

7.2.

Військовослужбовці,
які стали інвалідами
внаслідок бойових
дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи,
батьки військовослужбовців, які
загинули, померли
або пропали безвісти
під час проходження
військової служби

ст. 14 п. 4 - користуються правом безплатного проїзду всіма
видами міського пасажирського транспорту загального
користування (крім таксі) в межах адміністративного району за
місцем проживання, залізничного та водного транспорту
приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів.
Вони мають право на 50-відсоткову знижку при користуванні
міжміським автомобільним транспортом.
Ст. 11 п 4. Військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок
бойових дій, а також учасники бойових дій прирівнюються у
правах до інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни.

П.7 ст. 13 ЗУ від 22.10.1993 р.
«Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» надає
переважаючу пільгу на проїзд

Особи звільнені з
військової служби,
які стали інвалідами
під час проходження військової
служби

Ст. 38-1
… мають право на безплатний проїзд у пасажирському міському
транспорті (крім метрополітену і таксі), а
також всіма видами приміського транспорту.
Інваліди, діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів
першої групи або дітей-інвалідів (не більше однієї особи, яка
супроводжує інваліда або дитину-інваліда), мають право на 50відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях
(маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного
транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.

Мають право користуватись нормами
ЗУ «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні»
( Згідно із Законом N 76-VIII (76-19)
від 28.12.2014 р. (зміни вводяться з
1.06.2015р.)

7.3.

Ст.14 п. 1 част.2 – мають право на безплатний проїзд всіма видами
транспорту загального користування міського. Приміського та
міжміського сполучення (за винятком таксі)

Пільгове перевезення інвалідів здійснюють усі підприємства
транспорту незалежно від форм власності та підпорядкування
відповідно за Закону України „Про транспорт” (232/94-ВР).

№
п/п
8.
8.1.

Пільгова
категорія

Зміст статті (пункту)
про вид і порядок надання
пільг

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Військовослужбовці
Ст. 27 - користуються ...соціально-економічними правами, а також
Служби безпеки
пільгами відповідно да Закону України „Про соціальний і правовий
України
захист військовослужбовців та членів їх сімей”
Право на пільги зберігається за військовослужбовцями Служби
безпеки України, яких звільнено за віком, через хворобу або за
вислугою років.
Соціальний захист працівників, які уклали трудовий договір із
Службою безпеки України, забезпечується на загальних підставах
відповідно до законодавства про працю.

9.
9.1.

ЗУ «Про службу безпеки»
№ 1697-VII(1697-18) від
14.10.2014 р.

ПРАЦІВНИКИ МІЛІЦІЇ

Працівники міліції
Ст.11 п.25 – користуються безплатно всіма видами громадського
транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім
таксі), а також попутним транспортом. Під час службових
відряджень мають право на позачергове придбання квитків при
пред”явленні службового посвідчення і посвідчення про
відрядження. В разі невідкладних службових поїздок вони
забезпечуються квитками на проїзд незалежно від наявності місць.

10.
10.1.

Назва закону,
постанови КМУ,
іншого нормативного документа

ЗУ від 20.12.1990 р. „Про міліцію”
№ 565-XII із змінами № 324VIII(324-19) від 9.04.2015 р.

ІНВАЛІДИ, ДІТИ-ІНВАЛІДИ ТА СУПРОВОДЖУЮЧІ

Інваліди,
діти-інваліди та
соби, які
супроводжують
інвалідів 1групи)
або дітей-інвалідів (не більше 1супроводжуючого).
Ст.38-1
(част. 1,2,4,5)

Транспортне обслуговування інвалідів здійснюється на
пільгових умовах.
Інваліди, діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів
першої групи або дітей-інвалідів (не більше одного
супроводжуючого), мають право на безплатний проїзд у
пасажирському міському транспорті (крім метрополітену і таксі), а
також всіма видами приміського транспорту.

ЗУ «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні»
із змінами згідно ЗУ № 76-VIII
(76-19) від 28.12.2014 р.
(зміни вводяться з 1.06.2015р.)

Інваліди, діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів
першої групи або дітей-інвалідів (не більше однієї особи, яка
супроводжує інваліда або дитину-інваліда), мають право на 50відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях
(маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного
транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.
Пільгове перевезення інвалідів здійснюють усі підприємства
транспорту незалежно від форми власності та підпорядкування
відповідно до Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ).

10.2.

Діти, яким
встановлено
інвалідність,
пов”язану з
Чорнобильською
катастрофою
ст. 30

- безплатне користування всіма видами міського та приміського
транспорту (крім таксі з числом посадочних місць для пасажирів не
більше 9) на території України;

ЗУ від 28.02.1991 р.

Інваліди, діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів
першої групи або дітей-інвалідів (не більше однієї особи, яка
супроводжує інваліда або дитину-інваліда), мають право на 50відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях
(маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного
транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.

ЗУ «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні»
із змінами згідно ЗУ № 76-VIII
(76-19) від 28.12.2014 р.
(зміни вводяться з 1.06.2015р.)

«Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали від аварії
на ЧАЕС» із змінами внесеними
згідно Закону № 76-VIII (76-19) від
28.12.2014 р. (зміни вводяться з
1.06.2015р.).

.

11.
11.1

11.2.

ПРОКУРОРИ І СЛІДЧІ
Прокурори і слідчі
прокуратури
Ст. 49

- мають право безкоштовно користуватися за службовими
посвідченнями на території України всіма видами транспорту
міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі).

Пенсіонери з числа
слідчих прокуратури

Безплатний проїзд автотранспортом цим ЗУ не передбачено.
(ст.49 абз.1част.3 – крім пільг на проїзд).
Користуватись Постановою КМУ № 354 від 17.05.93 р.

ЗУ від 05.11.1991 р.
„Про прокуратуру” із змінами
внесеними згідно Закону
№213-VIII (213-19) від 2.03.2015р.

№
п/п

Пільгова
категорія

12.
12.1.

13.1

Право народного
депутата України
на транспортне
забезпечення

15.
15.1.

1. Народний депутат на території України користується правом
позачергового отримання проїзних документів. Квиткові каси
автовокзалів і автостанцій міжміських чи приміських сполучень…
(як добового, так і попереднього продажу) зобов'язані поза чергою
надати відповідно місце у автобусі. Це право поширюється також
на особу, яка супроводжує народного депутата, зазначену у його
посвідченні на відрядження.Квитки на літак видаються народному
депутату не пізніш як за добу до відльоту.
На всіх інших видах транспорту бронювання місць для народних
депутатів припиняється за годину до відправлення транспортного
засобу.
2. У витратах на забезпечення діяльності Верховної Ради України
передбачаються кошти на проїзд народними депутатами усіма
видами транспорту. Кошторисом Верховної Ради України
затверджується ліміт коштів, які щомісяця видаються кожному
народному депутатові для компенсації вартості проїзду
територією України.

ЗУ «Про статус народного
депутата України»
№ 2810-XII від 21.11.92,
із змінами згідно ЗУ № 76-VIII
(76-19) від 28.12.2014 р.

ДІТИ-СИРОТИ І ДІТИ, ЯКІ ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Діти-сироти і діти,
позбавлені
батьківського
піклування
Ст.39-11

14.
14.1.

Назва закону,
постанови КМУ,
іншого нормативного документа

НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

Ст.23

13.

Зміст статті (пункту)
про вид і порядок надання
пільг

У період канікул особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які навчаються в професійно-технічних,
вищих навчальних закладах, виплачуються (за нормами службових
відряджень) добові за час перебування в дорозі (тули і назад) та
вартість проїзду ...міжміським автомобільним транспортом до
закладів чи сімей, де вони виховувалися, чи у місця відпочинку за
рахунок асигнувань, що виділяються для цієї мети органами
соціального забезпечення із коштів, передбачених у державному
бюджеті окремим рядком на утримання та соціальне забезпечення
осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Ст.11 Передбачити для дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, що виховуються, або навчаються у
навчально-виховних та навчальних закладах, єдиний квиток, який
дає право на безплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв,
спортивних споруд, безплатний проїзд у громадському міському
(приміському) транспорті (крім таксі).

ЗУ „Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту
дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування” № 2342-IV
від 13.01.2005 р. Із змінами від
22.05.2008 р.

Постанова КМУ від 05.04.1994 № 226
«Про
поліпшення
виховання,
навчання, соціального захисту та
матеріального забезпечення дітейсиріт
і
дітей,
позбавлених
батьківського піклування» із змінами
та доповненнями від 30.08.2003.

ДІТИ З БАГАТОДІТНОЇ СІМ”І
Дитина з
багатодітної сім”ї
Ст.13 (п.4 част.6)

- безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського
транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального
користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним
транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і
міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та
міжобласних незалежно від відстані та місця проживання.

ХВОРІ, ЯКІ ЛІКУЮТЬСЯ НА АПАРАТІ «ШТУЧНА НИРКА»
Безкоштовний проїзд до лікарні на підставі посвідчення, виданого
ДП «Волиньавтотрансервіс» згідно списків лікувальних установ

Впорядковано згідно норм діючого Законодавста
станом на 01.10.2015 року
Впорядковано згідно змін «Правил надання послуг
Пасажирського автотранспорту» № 181 від 01.02.2018 р.

ЗУ «Про охорону дитинства» із
змінами № 76-VIII ( 76-19 ) від
28.12.2014

Лист-розпорядження Волинської
ОДА
№ 678/38/2-06
від 15.02.2006 р.

