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Відповідно до Порядку надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду 

усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та 

міжміських маршрутах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 14 березня 2018 року № 197, постанови Кабінету Міністрів України від             

28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну 

реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої 

влади» (із змінами), ураховуючи рішення виконавчого комітету Харківської 

міської ради від 22 травня 2019 року № 348 «Про встановлення тарифу на 

послугу з перевезення пасажирів метрополітеном» та від 22 травня 2019 року  

Про внесення зміни до розпорядження 

голови Харківської обласної державної 

адміністрації від 30 травня 2018 року № 401  

 

 

1. Затвердити розмір щомісячної 

готівкової виплати для окремих категорій 

населення, які мають права на пільги з оплати 

проїзду усіма видами транспорту загального 

користування на міських, приміських та 

міжміських маршрутах, у сумі 130 гривень. 

Розмір щомісячної готівкової виплати 

визначається шляхом множення середньої 

вартості проїзду у міському комунальному 

транспорті в області                4,33 гривні на 30 

поїздок. 

 



 

 

2 

№ 349 «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів і 

багажу міським електричним транспортом (трамваєм та тролейбусом)»,                    

з о б о в’ я з у ю: 

 

1. Внести до розпорядження голови Харківської 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», зареєстрованого в Головному 

територіальному управлінні юстиції у Харківській області 18 червня 2018 року 

за № 33/1648, таку зміну: 

 

викласти пункт 1 розпорядження у такій редакції: 

«1. Затвердити 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 міжміських 

маршрутах, у сумі 200,10 гривень. 

Розмір щомісячної готівкової виплати визначається шляхом множення 

середньої вартості проїзду у міському комунальному транспорті в області    

6,67 гривні на 30 поїздок». 

 

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.  

 

 

Голова обласної державної 

адміністрації                                                                       Ю. СВІТЛИЧНА 

 

 


