УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
п’ята сесія
восьмого скликання
РІШЕННЯ
28 січня 2021 року

м. Деражня

№ 22

Про затвердження «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»
На підставі п.22 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
відповідно до Законів України „Про Державний бюджет України на 2021 рік”, „Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про статус ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх
соціальний захист”, „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей”, „Про охорону дитинства”, „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в
Україні”, Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного
режиму 1917-1991 років», Постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року №
354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», Постанови
Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання,
соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування», Постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 № 176
«Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту»,
Закону України “Про залізничний транспорт”, Закону України «Про транспорт», Закону
України Про автомобільний транспорт», з метою реалізації прав окремих категорій громадян
на пільговий проїзд, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити «Програму компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на
залізничному транспорті приміського сполучення та в автомобільному транспорті
загального користування приміського та міжміського сполучення на 2021 рік».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину
СИДОРУК та постійну комісію міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності
та етики, законності, прав людини, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді,
фізкультури і спорту, соціального захисту населення (голова комісії Микола
ЧЕРКАСЬКИЙ).

Міський голова

Андрій КОВПАК

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням міської ради
від 28.01.2021 №22

ПРОГРАМА
компенсації пільгових перевезень окремих категорій
громадян на залізничному транспорті приміського
сполучення та в автомобільному транспорті загального
користування приміського та міжміського сполучення на
2021 рік

м. Деражня -2021

ПАСПОРТ
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
1.Ініціатор розроблення
Програми

Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської
міської ради

2. Підстава для виконання
Програми

Закони України «Про місцеве самоврядування», «Про
Державний бюджет України на 2020 рік», «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус
ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх
справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх
соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону
дитинства», «Про основи соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні», Закон України “Про залізничний
транспорт”, Закон України «Про транспорт», Закон України
Про автомобільний транспорт», Закон України «Про
реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного
режиму 1917-1991 років», Постанова Кабінету Міністрів
України від 17 травня 1993 року № 354 «Про безплатний
проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування»,
Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 №
226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального
захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування», Постанова Кабінету
Міністрів України від 18 лютого 1997 № 176 «Про
затвердження Правил надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту»

3. Розробник Програми

Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської
міської ради

4. Головний розпорядник
коштів

Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської
міської ради

5. Учасники Програми

Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської
міської ради
Перевізники, які надають послуги з перевезення на приміських
та міжміських маршрутах загального користування
автомобільним транспортом
Виробничий підрозділ «Жмеринецька дирекція залізничних
перевезень» регіональна філія «Південно-західна залізниця»
ПАТ «Укрзалізниця»

6. Строк виконання
Програми

2021 рік

7. Перелік бюджетів, які
беруть участь у виконанні
Програми

Міський бюджет

8. Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми, в т.ч.:
- залізничний транспорт
- автомобільний транспорт

110 тис. грн.
80 тис. грн.
Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися
шляхом внесення відповідних змін до міського бюджету впродовж терміну дії Програми.

І. Загальні положення
Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на
залізничному транспорті приміського сполучення та в автомобільному транспорті
загального користування приміського та міжміського сполучення на 2021 рік (далі Програма) направлена на організацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на
залізничному та автомобільному транспорті та забезпечення відшкодування перевізникам
витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на маршрутах приміського та
міжміського сполученнях.
Відшкодування витрат перевізникам, які здійснюють пільгове перевезення
окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення та в
автомобільному транспорті загального користування приміського та міжміського
сполучення, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
При прийнятті Закону України „Про Державний бюджет України на 2021 рік”
видатки на пільговий проїзд у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам не були передбачені. Ситуація, що склалася, потребує врегулювання, оскільки
мешканці Деражнянської міської територіальної громади фактично позбавлені права на
пільговий проїзд через відсутність фінансового ресурсу, а перевізники несуть фінансові
втрати через відсутність компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих
категорій громадян.
Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого бюджету
на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення та компенсаційні
виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.
Органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень сприяють створенню
належних умов роботи автомобільного транспорту. Його стійке і ефективне
функціонування є необхідною умовою покращення умов проживання, рівня життя та
соціального доброту громадян, особливо пільгових категорій.
З метою забезпечення потреб мешканців в наданні якісних послуг у сфері
пасажирських перевезень залізничним та автомобільним транспортом, розв'язання
соціально важливих проблем пільгового перевезення окремих категорій громадян,
відділом праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради розроблено
Програму компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному
транспорті приміського сполучення та в автомобільному транспорті загального
користування приміського та міжміського сполучення на 2021 рік.
У ході реалізації Програми можливі зміни та доповнення до її змісту в залежності
від внесення змін до чинного законодавства.
Виконання зазначеної Програми забезпечить скоординовані дії міської ради та
перевізників по наданню послуг з пільгового перевезення окремих категорій громадян.
Терміни в даній Програмі вживаються у значеннях, передбачених ст. 21 Закону
України «Про транспорт» № 232/94-вр від 10.11.1994 р. та ст. 1 Закону України «Про
автомобільний транспорт» № 2344-ІІІ від 05.04.2001 р.
Автомобільний транспорт – галузь транспорту, яка забезпечує задоволення
потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях пасажирів та вантажів
автомобільними транспортними засобами;

автобусний маршрут – шлях проходження автобуса між початковим та кінцевим
пунктами з визначеними місцями на дорозі для посадки (висадки) пасажирів;
автобусний маршрут міський – автобусний маршрут, який не виходить за межі
території населеного пункту;
автобусний маршрут приміський – автобусний маршрут, який з'єднує населені
пункти і протяжність якого не перевищує 50 км;
автобусний маршрут міжміський – автобусний маршрут, який з'єднує населені
пункти і протяжність якого перевищує 50 км;
автобусний маршрут загального користування – це автобусний маршрут, на
якому здійснюють регулярні пасажирські перевезення, в тому числі і в режимі
маршрутного таксі;
перевезення пасажирів у звичайному режимі руху – перевезення пасажирів
автобусами на маршруті загального користування з дотриманням усіх зупинок,
передбачених розкладом руху;
перевезення пасажирів у режимі маршрутного таксі – перевезення пасажирів на
міському автобусному маршруті загального користування за розкладом руху, в якому
визначається час відправлення автобусів з початкового та кінцевого пунктів маршруту, з
висадкою і посадкою пасажирів на їхню вимогу на шляху прямування автобуса в місцях,
де це не заборонено правилами дорожнього руху.
ІІ. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма
Категорії громадян, які мають право на пільговий (безоплатний або з частковою
оплатою) проїзд, визначені чинним законодавством України. Перелік таких осіб може
бути розширений рішенням міської ради. Пільги щодо проїзду на залізничному транспорті
приміського сполучення та в автомобільному транспорті загального користування
приміського та міжміського сполучення надаються на підставі посвідчень, що
підтверджують належність особи до пільгової категорії.
Суб’єкту підприємницької діяльності, що здійснює пільгове перевезення
пасажирів, забороняється відмовлятися від пільгового перевезення окремих категорій
громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільговий проїзд та
перелік яких затверджує міська рада, крім випадків, передбачених законом. Суб’єкт
підприємницької діяльності, що здійснює перевезення, зобов’язаний розмістити всередині
транспортних засобів інформацію про категорії громадян, які мають право на пільговий
проїзд згідно з затвердженим рішенням міської ради.
На території Деражнянської міської територіальної громади проживає більше 2000
громадян, які мають право на пільговий проїзд залізничним та автомобільним
транспортом на приміських та міжміських маршрутах загального користування відповідно
до Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про
статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, „Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, „Про охорону дитинства”, „Про
основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, Закону України «Про
реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»,
Постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354 «Про безплатний
проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», Постанови Кабінету Міністрів
України від 05 квітня 1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального
захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування», Постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 № 176 «Про
затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», Закону
України “Про залізничний транспорт”, Закону України «Про транспорт», Закону України
Про автомобільний транспорт».

Дана Програма забезпечить право на пільговий проїзд окремих категорій громадян
на залізничному транспорті приміського сполучення та в автомобільному транспорті
загального користування приміського та міжміського сполучення.
Програму передбачається виконати протягом 2021 року.
ІІІ. Мета та завдання Програми
Метою Програми є реалізація прав окремих категорій громадян на пільговий
проїзд на залізничному транспорті приміського сполучення та в автомобільному
транспорті загального користування приміського та міжміського сполучення, які
відповідно до чинного законодавства станом на 01.01.2021 року мають право на такий
проїзд та відшкодування втрат перевізникам за пільгове перевезення громадян за рахунок
коштів міського бюджету.
Основним завданням Програми є дотримання вимог чинного законодавства
України щодо пільгових перевезень окремих категорій громадян на приміських та
міжміських маршрутах загального користування та фінансове забезпечення відповідних
перевезень пільгових категорій громадян.
До заходів Програми відносяться затвердження Порядку відшкодування витрат за
пільгове перевезення окремих категорій громадян залізничним транспортом в
приміському сполучені на 2021 рік та Порядком відшкодування витрат за пільгове
перевезення окремих категорій громадян на міжміських та приміських маршрутах
загального користування автомобільним транспортом на 2021 рік.
Очікувані результати виконання цієї Програми у 2021 році:
дотримання вимог чинного законодавства в галузі транспортних перевезень;
створення чіткого механізму відшкодування витрат підприємству –
перевізнику за перевезення пільгових категорій громадян на маршрутах загального
користування;
визначення повного переліку категорій громадян, які мають право на
пільговий проїзд.
ІV. Обсяги та джерела фінансування
Джералами фінансування Програми є кошти бюджету Деражнянської міської
територіальної громади, а саме:
- відшкодування вартості за пільговий проїзд на залізничному транспорті
приміського сполучення та в автомобільному транспорті загального користування
приміського та міжміського сполучення в межах затверджених асигнувань в міському
бюджеті на 2021 рік та фінансових можливостей Деражнянської міської ради.
Головним розпорядником коштів міського бюджету, що спрямовуються на
компенсаційні виплати за пільгове перевезення, є відділ праці соціального забезпечення
Деражнянської міської ради.
Компенсаційні виплати та відшкодування витрат за надані пільги окремим
категоріям громадян здійснюється суб’єктам господарювання незалежно від форм
власності на підставі укладених договорів.
V. Очікувані результати та ефективність Програми
Виконання Програми дасть можливість знизити соціальну напругу серед пільгової
категорії громадян на території Деражнянської міської територіальної громади.
Компенсація вартості пільгових перевезень окремих категорій громадян
відбувається згідно укладених з перевізниками договорів.
Очікуваний результат:
Реалізація Програми забезпечить організацію пільгового проїзду окремих категорій
громадян на залізничному транспорті приміського сполучення та в автомобільному

транспорті загального користування приміського та міжміського сполучення та
компенсацію збитків перевізникам від пільгових перевезень окремих категорій громадян.
VI. Організація та контроль за виконанням Програми
Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради здійснює
контроль за виконанням 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
та при необхідності вносить пропозиції щодо її коригування.
VII. Механізм реалізації Програми
Реалізація Програми планується здійснюватися за рахунок нормативно-правових
та фінансово-економічних механізмів, які регулюються Порядком відшкодування витрат
за пільгове перевезення окремих категорій громадян залізничним транспортом в
приміському сполучені на 2021 рік та Порядком відшкодування витрат за пільгове
перевезення окремих категорій громадян на міжміських та приміських маршрутах
загального користування автомобільним транспортом на 2021 рік враховуючи фінансові
можливості бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік.
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Додаток
До Програми
Обсяги та джерела фінансування Програми
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
№
п/п

Найменування
заходу

Виконавець

Термін
виконання

В т.ч. за джерелами фінансування.
Всього

Державни Обласний
й бюджет бюджет

Міський
бюджет

Очікувані
результати

Інші
джерела

1

Компенсація
виплат за
пільговий проїзд
автомобільним
транспортом на
приміських та
міжміських
автобусних
маршрутах
загального
користування

Відділ праці
та
соціального
забезпечення
Деражнянськ
ої міської
ради

2021 рік

80,0

-

-

80,0

-

Забезпечення
реалізації
окремих
категорій
громадян на
пільговий
проїзд
автомобільни
м транспортом

2

Компенсація
виплат за
пільговий проїзд
залізничним
транспортом у
приміському
сполученні

Відділ праці
та
соціального
забезпечення
Деражнянськ
ої міської
ради

2021 рік

110,0

-

-

110,0

-

Забезпечення
реалізації
окремих
категорій
громадян на
пільговий
проїзд
залізничним
транспортом
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