
Законопроект № 4121 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо впровадження автоматизованої 
системи обліку оплати проїзду в міському 
пасажирському транспорті» прийнято в цілому

1. Немає безоплатного проїзду для членів сім’ї загиблого

Проблеми пільгових
перевезень учасників АТО

Лише батьки військовослужбовців, які загинули мають право на безкоштовний проїзд всіма видами 
транспорту та на 50% знижки при користуванні міжміськими видами транспорту. 

Дружина, діти та інші члени сім’ї права на пільговий проїзд не мають, якщо інше не встановлено за 
рішенням органу місцевого самоврядування. 

Скасування права на безоплатний проїзд для сім’ї загиблого військовослужбовця породжує соціальну 
несправедливість. Члени сім’ї загиблого є особливо вразливою категорією населення та найбільше 
потребують соціального захисту та матеріальної підтримки.

2. Листи талонів. 

В Україні досі використовується застаріла система із паперовими талонами на проїзд.

Такі талони, як і будь-який паперовий носій, легко псуються і губляться.

Крім того, 16 липня 2013 року Вищий адміністративний суд рішенням № 9991/12914/11 визнав норми 
Постанови КМУ № 302, які вводять проїзні талони, незаконними. Проте Кабінет Міністрів так і не 
виконав рішення суду та не вніс необхідних змін до Постанови.

3. Колізії у законодавстві.  

Міжміський автомобільний транспорт згадується і у п. 7, і у п. 17 статті 12 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», але у першому випадку йдеться про безлімітний проїзд, 
а у другому – про обмежений (раз на два роки або 50% знижки).

Як стверджує Мінтранспорту, цю колізію треба розуміти так, що УБД та інваліди війни мають право 
користуватися міжміським автомобільним транспортом без обмежень незалежно від відстані.

4. Відсутність системи обліку. 

В Україні відсутній порядок обліку здійснених пільгових перевезень.
 
Це означає, що компенсація перевізнику, яка виплачується з бюджету за пільгове перевезення 
пасажирів, майже ніколи не відповідає реальним витратам перевізника, бо порахувати скільки 
пільговиків скористались проїздом за місяць чи рік є практично не реально.

Така ситуація призводить до численних махінацій та неефективного витрачання бюджетних коштів

1. Уточніть назву та контактні дані перевізника, ПІБ водія. Запишіть номер транспортного засобу, дату, час та 
маршрут, на якому була отримана відмова. Інформація про перевізника зазвичай розміщена біля водія.

2. Якщо бажаєте продовжити проїзд, оплатіть його вартість.

3. Зателефонуйте перевізнику і спокійно поясніть ситуацію, яка виникла з водієм. В розмові зазначте, що 
плануєте звертатись до поліції та Укртрансінспекцію.

4. Якщо в телефонному порядку ситуація не вирішиться, напишіть заяву у трьох примірниках до поліції, 
Укртрансінспекції та органу місцевого самоврядування, де здійснюється маршрут. До заяви обов'язково 
додайте копію посвідчення УБД і копію проїзного квитка, якщо довелось його купити.

Автоматизована система обліку оплати проїзду - це електронна система, яка дозволятиме пасажиру 
купувати електронний квиток онлайн, перевізнику – мати точну електронну базу даних щодо кількості 
пасажирів, а органам влади – знати, яку кількість пільгових перевезень було здійснено на тому чи іншому 
маршруті.

Така система усуває основний недолік нині діючого порядку пільгових перевезень – неможливість обліку 
здійснених пільгових перевезень.

Ще одним позитивом 4121 є те, що рішення про введення електронного квитка та порядок проїзду за 
ним приймається органами місцевого самоврядування. Це відповідає реформі децентралізації і 
дозволяє максимально підлаштуватись під ситуації у кожному населеному пункті, адже громада краще 
за владу в Києві знає, коли вона готова перейти до електронної системи обліку (і чи потрібно 
переходити взагалі).

Пільговий проїзд учасникам АТО. 
Що потрібно знати?
УБД, інвалід війни, супроводжуючий інваліда 
війни І групи мають право на необмежений 
безкоштовний проїзд:

• всіма видами міського пасажирського 
транспорту; 
• автомобільним транспортом загального 
користування в сільській місцевості 
• автобусами приміських і міжміських маршрутів, у 
тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних 
незалежно від відстані та місця проживання

При собі потрібно мати:

• посвідчення УБД, інваліда війни;
• талони на проїзд – тільки для  міжміського 
залізничного, водного, повітряного транспорту.

На безоплатний проїзд міжміським залізничним, 
водним або повітряним транспортом мають право:

• УБД - туди і назад 1 раз на 2 роки; туди і назад 1 
раз/рік з 50% знижкою
• інвалід війни - І і ІІ гр - туди і назад 1 раз /рік; ІІІ 
гр - туди і назад 1 раз/2роки або туди і назад 1  
раз/рік з 50% знижкою
• супроводжуючий інваліда війни і групи- туди і 
назад 50% знижка 1 раз/рік; з 1.10 по 15.05 - 50% 
знижки на необмежену кількість поїздок

Що робити у разі відмови
у пільговому проїзді
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