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Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 17 травня 2017 року 

 

 

 

Про проект Закону України 

про внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт" 

щодо забезпечення права на безоплатний проїзд осіб, які брали участь в 

антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій, а 

також інших пільгових категорій громадян  

(реєстр. № 5604) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Закону 

України "Про автомобільний транспорт" щодо забезпечення права на 

безоплатний проїзд осіб, які брали участь в антитерористичній операції та 

отримали статус учасника бойових дій, а також інших пільгових категорій 

громадян (реєстр. № 5604 від 26.12.2016 року), поданий народним депутатом 

України Білозір О.В. та іншими народними депутатами України, Комітет 

зазначає наступне. 

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» учасники бойових дій та інваліди війни мають право на 

безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, 

автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а 

також автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі 

внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та 

місця проживання. Це право поширюється і на особу, яка супроводжує інваліда 

I групи. 

Інваліди I та II групи, діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів 



I групи або дітей-інвалідів (не більше однієї особи, яка супроводжує інваліда I 

групи або дитину-інваліда) відповідно до Закону України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні» мають право на безплатний проїзд у 

пасажирському міському транспорті у тому числі автомобільному.  

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 50-відсоткову знижку вартості проїзду на 

внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та 

автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня. 

Статтею 37 Закону України “Про автомобільний транспорт” 

передбачено, що пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до 

законодавства користуються такими правами, забезпечують автомобільні 

перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування.  

Види та обсяги пільгових перевезень установлюються замовленням, у 

якому визначається порядок компенсації автомобільним перевізникам, які 

здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, 

збитків від цих перевезень.  

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані 

надати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів, 

компенсацію відповідно до Закону. 

До 1 січня 2016 року у Державному бюджеті України передбачалася 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян. 

З 2016 року перевезення пільгових категорій здійснюється за рахунок 

коштів місцевих бюджетів. 

Законопроектом передбачається внесення змін до Закону України “Про 

автомобільний транспорт”, якими пропонується: 

1) передбачити, що пільгові перевезення пасажирів можуть також 

здійснюватися за рахунок автомобільного перевізника шляхом віднесення 

витрат, понесених ним у зв’язку з пільговим перевезенням пасажирів, до 

собівартості послуг з перевезення; 

2) у договорі про організацію перевезення пасажирів та у дозволі органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на обслуговування 

автобусних маршрутів пропонується визначати відсоток місць для перевезення 

пільгових пасажирів, визначених умовами конкурсу на перевезення пасажирів; 

3) при формуванні замовлення на пільгове перевезення пасажирів 

пріоритетне право на безоплатний проїзд пропонується надати особам, які 

брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника 

бойових дій; 

4) до складу конкурсного комітету, який утворюється для підготовки та 

проведення конкурсу на перевезення пасажирів, пропонується включити 



представників громадських організацій, що представляють інтереси громадян, 

які мають право на безоплатний проїзд (на сьогодні до складу конкурсного 

комітету входять лише представники громадських організацій у сфері 

автомобільного транспорту).  

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції та Міністерство інфраструктури України зазначають 

таке: 

1) запровадження обмеження у перевезенні пільгових категорій громадян 

у тому числі ветеранів війни шляхом встановлення у автомобільному транспорті 

відсотку місць для пільгових пасажирів призведе до звуження прав таких осіб на 

безоплатний проїзд та суперечитиме вимогам інших законів, якими 

встановлюється пільги для певних категорій громадян і якими не передбачається 

визначення певних відсотків місць, а безпосередньо передбачається надавати 

послуги з пільгового перевезення в необмеженій кількості; 

2) запровадження пріоритетного права на безоплатний проїзд для осіб, які 

брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових 

дій, є дискримінаційним по відношення до інших учасників бойових дій та 

інвалідів війни, які мають право на такі ж пільги. 

Щодо віднесення витрат перевізників, пов’язаних з перевезенням 

пільгових категорій громадян, до собівартості послуг з перевезення Міністерство 

інфраструктури України зазначило, що така законодавча ініціатива спричинить 

значне підвищення ціни на проїзд, а отже пасажири, які не мають права на 

пільговий проїзд, будуть оплачувати кошти з власної кишені за проїзд тих 

категорій громадян, яким це право надано законом. 

Міністерство соціальної політики України не підтримує законопроект. 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції зазначає, що у проекті 

акта не виявлено корупціогенних факторів і він відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт" щодо 

забезпечення права на безоплатний проїзд осіб, які брали участь в 

антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій, а також 

інших пільгових категорій громадян (реєстр. № 5604), поданий народним 

депутатом України Білозір О.В. та іншими народними депутатами України, 

повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Направити рішення до Комітету з питань транспорту, визначеного 

головним з його опрацювання. 

 

 

Голова Комітету      О. ТРЕТЬЯКОВ 


