
 
 

ЛУЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
_________________                                      Луцьк                                      № _____________  

 

Про перелік категорій громадян, 

яким буде надаватись безкоштовний  

проїзд при здійсненні перевезень  

пасажирів громадським транспортом  

(автобус, тролейбус) м. Луцька у 2021 році 

 

 

Керуючись ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст. ст. 7, 31 Закону України “Про автомобільний транспорт”, 

рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 14.10.2010 № 659-1 

“Про конкурси на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування у м. Луцьку” зі змінами, рішенням виконавчого 

комітету Луцької міської ради від 08.11.2019 № 711-1 “Про упорядкування 

видачі електронних квитків для пільгових категорій громадян у м. Луцьку” 

та з метою надання якісних послуг з перевезень виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити перелік категорій громадян, що зареєстровані в м. Луцьку 

та інших населених пунктах, що належать до Луцької міської територіальної 

громади, і яким буде надаватись безкоштовний проїзд при здійсненні 

перевезень громадським транспортом (тролейбус) м. Луцька у 2021 році (при 

пред’явленні відповідного посвідчення та електронного квитка) згідно з 

додатком 1. 

2. Затвердити перелік категорій громадян, що зареєстровані в м. Луцьку 

та інших населених пунктах, що належать до Луцької міської територіальної 

громади, і яким бездотаційно буде надаватись безкоштовний проїзд при 

здійсненні перевезень громадським транспортом (автобус) м. Луцька у 

2021 році (при пред’явленні відповідного посвідчення та електронного 

квитка) згідно з додатком 2. 

3. Управлінню транспорту та зв'язку довести рішення до відома 

підприємств та підприємців, які здійснюють перевезення пасажирів на 
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міських автобусних маршрутах, та включити пункт 2 рішення до переліку 

візуальної інформації у транспортних засобах. 

4. Відділу інформаційної роботи довести рішення до відома мешканців 

Луцької міської територіальної громади через засоби масової інформації. 

5. Оператору електронних систем ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” внести 

відповідні зміни в автоматизовану систему обліку оплати проїзду. 

6. Визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2021, рішення 

виконавчого комітету міської ради від 23.12.2019 № 852-1 “Про перелік 

категорій громадян, яким буде надаватись безкоштовний проїзд при 

здійсненні перевезень пасажирів громадським транспортом (автобус, 

тролейбус) м. Луцька у 2020 році”. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови відповідно до розподілу обов’язків. 

 

 

 

Міський голова        Ігор ПОЛІЩУК 

 

 

Заступник міського голови, 

керуючий справами виконкому     Юрій ВЕРБИЧ 

 

 
Степанов 777 986 
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Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

______________№_________ 

 
 

Перелік категорій громадян, яким буде надаватись безкоштовний проїзд при 

здійсненні перевезень громадським транспортом (тролейбус) 
 

№  

з/п 

Категорія 

1. Учасники бойових дій  

2. Бійці-добровольці 

3. Постраждалі учасники Революції Гідності  

4. Особи з інвалідністю внаслідок війни 

5. Особи, що супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи  

6. Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

віднесені до категорії 1  

7. Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені 

до категорії 2 

8. Діти віком від 6 до 18 років з багатодітних сімей (до 23 років у випадку 

навчання за денною чи дуальною формою навчання) 

9. Діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, що 

забезпечені Єдиним квитком 

10. Діти з інвалідністю віком від 6 до 18 років  

11. Особи, які супроводжують дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років 

12. Діти військовослужбовців Збройних сил України та інших військових 

формувань, створених у відповідності до чинного законодавства 

України, співробітників правоохоронних органів, – на період їх 

відрядження для участі у ООС, та діти осіб з інвалідністю внаслідок 

війни з числа учасників АТО/ООС відповідно до продовження терміну 

дії та внесення змін до Комплексної програми соціальної підтримки 

учасників бойових дій, бійців добровольців, членів їх сімей, а також 

сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані на 

території Луцької міської територіальної громади, на 2021-2023 роки 

13. Ветерани військової служби 

14. Ветерани органів внутрішніх справ 

15. Ветерани Національної поліції  

16. Ветерани податкової міліції 

17. Ветерани Державної пожежної охорони  

18. Ветерани Державної кримінально-виконавчої служби 



4 

19. Ветерани служби цивільного захисту  

20. Ветерани Держспецзв’язку 

21. Ветерани ОУН-УПА  

22. Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли під час 

проходження військової служби  

23. Особи, на яких поширюється статус члена сім’ї загиблого (померлого)  

24. Пенсіонери за віком  

25. Реабілітовані особи та особи потерпілі від політичних репресій 

26. Особи визнані жертвами нацистських переслідувань 

27. Особи з інвалідністю  

28. Особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи  

29. Почесні громадяни м. Луцька  

30. Працівники управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради  

31. Працівники відділу державних соціальних інспекторів департаменту 

соціальної політики Луцької міської ради 

32. Працівники управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Луцької міської ради 

33. Працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради 

34. Працівники сектору превенції Луцького відділу поліції ГУ 

Національної поліції у Волинській області 

35. Працівники Луцького міськрайонного відділу з питань пробації 

Західного міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України 

36. Працівники територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м.Луцька 

37. Працівники управління з питань праці Луцької міської ради 

38. Працівники управління Держпраці у Волинській області 

 

 

 

 

Заступник міського голови, 

керуючий справами виконкому                                            Юрій ВЕРБИЧ 

 

 
Степанов 777 986 
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Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

______________№_________ 

 

 

Перелік категорій громадян, яким бездотаційно буде надаватись  

безкоштовний проїзд при здійсненні перевезень  

громадським транспортом (автобус) 

 

№  

з/п 

Категорія 

1. Учасники бойових дій  

2. Бійці-добровольці 

3. Постраждалі учасники Революції Гідності  

4. Особи з інвалідністю внаслідок війни 

5. Особи, що супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи  

6. Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені 

до категорії 1  

7. Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені 

до категорії 2 

8. Діти з інвалідністю віком від 6 до 18 років  

9. Особи, які супроводжують дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років 

10. Особа з інвалідністю з дитинства І групи 

11. Особи, що супроводжують особу з інвалідністю з дитинства І групи 

12. Особа з інвалідністю з дитинства ІІ групи 

13.  Особи з інвалідністю (гемодіаліз, при наявності медичної довідки з 

лікувальної установи)  

14. Ветерани ОУН-УПА  

15. Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли під час 

проходження військової служби  

16. Особи, на яких поширюється статус члена сім’ї загиблого (померлого)  

17. Реабілітовані особи та особи потерпілі від політичних репресій 

18. Особи, визнані жертвами нацистських переслідувань 

19. Особи з інвалідністю по зору  

20. Особи, що супроводжують особу з інвалідністю І групи по зору  

21. Особи з інвалідністю І групи з ураженням опорно-рухового апарату  

22. Особи, що супроводжують особу з інвалідністю І групи з ураженням 

опорно-рухового апарату 

 



6 

23. Особи з інвалідністю ІІ групи з ураженням опорно-рухового апарату  

24. Почесні громадяни м. Луцька  

25. Працівники управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради  

26. Громадяни, яким за рішенням виконкому видано посвідчення на право 

безоплатного проїзду в міських автобусах  

27. Працівники відділу державних соціальних інспекторів департаменту 

соціальної політики Луцької міської ради 

28. Працівники управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Луцької міської ради 

29. Працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради 

30. Працівники управління з питань праці Луцької міської ради 

31. Працівники управління Держпраці у Волинській області 

32. Працівники територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м.Луцька 

 

 

 

Заступник міського голови, 

керуючий справами виконкому                                            Юрій ВЕРБИЧ 

 

 
Степанов 777 986 
 


