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Про внесення змін до рішення міської ради
від 28 січня 2021 року № 22 «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 ст. 91 Бюджетного Кодексу України, 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”, «Про
реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»,
“Про залізничний транспорт”, Про автомобільний транспорт», 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», з метою реалізації прав окремих
категорій громадян на пільговий проїзд, враховуючи рекомендації постійних комісій
міської ради, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до 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, а
саме:
- розділ VII. Механізм реалізації Програми викласти в новій редакції:
VII. Механізм реалізації Програми
1. Порядок проведення розрахунку втрат доходів залізничних перевезень за
безоплатний проїзд на приміських поїздах окремих категорій громадян визначає
процедуру прийняття від суб’єктів господарювання, які здійснюють перевезення
громадян, щомісячних облікових форм про недоотримані кошти за перевезення

залізничним транспортом окремих категорій громадян (мешканців Деражнянської міської
територіальної громади), створених на основі відомостей продажу квитків.
За рахунок коштів бюджету Деражнянської міської територіальної громади
здійснюється компенсація втрат доходу від безоплатних перевезень окремих категорій
громадян на залізничному транспорті приміського сполучення.
Проведення компенсаційних виплат за проїзд окремих категорій громадян
залізничним транспортом здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 16 грудня 2009 року № 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів
компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих
категорій громадян».
Перелік окремих категорій пасажирів, які враховуються при проведенні
розрахунків компенсаційних виплат за рахунок коштів бюджету Деражнянської міської
територіальної громади, визначається у відповідності до замовлення на види та обсяги
пільгових перевезень та порядку компенсації збитків перевізника від пільгових перевезень
згідно з положеннями статті 9 Закону України «Про залізничний транспорт», відповідно:
- Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,
- Закону України „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний
захист”,
- Закону України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів
їх сімей”,
- Закону України „Про охорону дитинства”,
- Закону України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в
Україні”,
- Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”,
- Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
- Постанови Кабінету Міністрів України «Про безплатний проїзд пенсіонерів на
транспорті загального користування».
Пільги надаються мешканцям Деражнянської міської територіальної громади на
підставі посвідчення, що підтверджує правовий статус окремої категорії пасажирапільговика.
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 окремих категорій пасажирів
необхідно щомісячно, не пізніше 7 числа місяця наступного звітного періоду подавати
рахунок на суму, що підлягає компенсації за перевезення залізничним транспортом
пільгових категорій громадян, облікові форми, відповідно до Порядку розрахунку обсягів
компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих
категорій громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009
№ 1359 та акти звіряння розрахунків.
Відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян здійснюється головним розпорядником бюджету Деражнянської міської
територіальної громади згідно з розрахунками, поданими підприємством-перевізником у
межах бюджетних призначень на відповідний рік.
2. Порядок проведення розрахунку втрат доходів автомобільним перевізникам за
пільгове перевезення окремих категорій громадян на міжміських та приміських
маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території
Деражнянської міської територіальної громади за безоплатний проїзд на приміських
поїздах окремих категорій громадян визначає процедуру прийняття від суб’єктів

господарювання, які здійснюють перевезення громадян, щомісячних облікових форм про
недоотримані кошти за перевезення окремих категорій громадян (мешканців
Деражнянської міської територіальної громади), згідно фактичних даних автостанцій.
За рахунок коштів бюджету Деражнянської міської територіальної громади
здійснюється компенсація втрат доходу від безоплатних перевезень окремих категорій
громадян на міжміських та приміських маршрутах загального користування
автомобільним транспортом.
Проведення компенсаційних виплат за проїзд окремих категорій громадян на
міжміських та приміських маршрутах загального користування автомобільним
транспортом здійснюється відповідно до Правила надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від
18.02.1997 №176.
Перелік окремих категорій громадян для відшкодування вартості пільгового
проїзду автомобільним транспортом загального користування на міжміського та
приміського маршрутах на території Деражнянської міської територіальної громади
визначається відповідно до:
- Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,
- Закону України „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний
захист”,
- Закону України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей”,
- Закону України „Про охорону дитинства”,
- Закону України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в
Україні”,
- Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”,
- Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Зміни та доповнення до переліку окремих категорій громадян, що мають право на
пільговий проїзд у міжміського та приміського транспорті загального користування,
прийматимуться з врахуванням змін у чинному законодавстві рішенням виконавчого
комітету міської ради.
Пільги надаються мешканцям Деражнянської міської територіальної громади на
підставі посвідчення, що підтверджує правовий статус окремої категорії пасажирапільговика.
Компенсація втрат за виконання безоплатних перевезень громадян на міжміських
та приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом окремих
категорій пасажирів здійснюється на підставі укладених перевізником договорів з
відділом праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради.
При розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд застосовуються
інформація надана автостанціями про кількість перевезених пасажирів пільгових
категорій
Перевізники до 7 числа місяця наступного за звітним на паперових носіях, подають
розрахунки компенсації втрат від перевезення пільгових категорій в минулому місяці
згідно фактичних даних автостанцій.
Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради на підставі
розрахунків про фактично виконані обсяги пільгових перевезень окремих категорій
громадян, що надаються перевізниками, забезпечує компенсацію збитків на
розрахунковий рахунок перевізників згідно з Актом звіряння розрахунків за надані
населенню послуги, на які надаються пільги, між перевізником та головним
розпорядником бюджету Деражнянської міської територіальної громади у межах
бюджетних призначень на відповідний 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

