
                                            
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням  сесії  

Деражнянської міської ради  

від 23 грудня  2021 року 

№  

 
Звіт 

про виконання «Програми  компенсації пільгових перевезень окремих категорій 

громадян на залізничному транспорті приміського сполучення та в автомобільному 

транспорті загального користування приміського та міжміського сполучення на 

2021 рік», затвердженої рішенням сесії Деражнянської міської ради від 28 січня  2021 

року № 22. 

 

      Місцева програма «Програми  компенсації пільгових перевезень окремих категорій 

громадян на залізничному транспорті приміського сполучення та в автомобільному 

транспорті загального користування приміського та міжміського сполучення на 2021 рік» 

направлена на організацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на 

залізничному та автомобільному транспорті та забезпечення відшкодування перевізникам 

втрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на маршрутах приміського та 

міжміського сполучення. 

     Основним завдання Програми є  дотримання вимог чинного законодавства України 

щодо пільгових перевезень окремих категорій громадян на приміських та міжміських 

маршрутах.  Надаються пільги мешканцям Деражнянської міської територіальної 

громади на підставі посвідчення ,що підтверджує правовий статус окремої категорії 

пасажира-пільговика. 

      Компенсація втрат за виконання безоплатних перевезень залізничним транспортом в 

приміському сполучені окремих категорій пасажирів здійснюється на підставі укладеного 

підприємством - перевізником договору з відділом праці та соціального забезпечення 

Деражнянської міської ради 

     Для отримання компенсації втрат  доходу  від безоплатного перевезення залізничним 

транспортом в приміському сполучені перевізник подає до відділу праці облікові форми 

та рахунок на суму, яка підлягає компенсації. 

Так, за 11 місяців поточного року прийняті розрахунки до відшкодування    за 6677 

поїздок пільговиків на суму 135033 гривень. 

    Компенсація втрат за виконання безоплатних перевезень міжміський та приміських 

маршрутах загального користування автомобільним транспортом окремих категорій 

пасажирів здійснюється на підставі укладеного підприємством - перевізником договору з 

відділом праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради.  

     При розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд застосовується 

інформація надана автостанціями про кількість перевезених пасажирів пільгових 

категорій. Перевізником подаються розрахунки компенсації втрат від перевезення 

пільгових категорій в минулому місяці згідно фактичних даних автостанцій 

              Так, за 11 місяців поточного року прийняті розрахунки до відшкодування    за  

3827 поїздок пільговиків на суму 123 000 гривень. 

 

 

 

 

      Начальник відділу  праці та  

      соціального забезпечення                                                                               Тетяна Кравченко 


