
 !                                                  
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

         17 травня 2018 року                                  м. Деражня                                                № 46 
  

   Про затвердження Порядку відшкодування 
витрат за пільгове перевезення окремих  
категорій громадян на міських маршрутах загального 
користування автомобільним транспортом  
на території міста Деражня 

   Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», ст. ст. 7, 37 Закону України «Про автомобільний транспорт»,  з метою реалізації 
прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд міським автомобільним транспортом 
загального користування на території міста Деражня,  міськвиконком 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Порядок відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій 
громадян на міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 
території міста Деражня, що додається. 

2. Оприлюднити рішення в районній газеті «Вісник Деражнянщини» та на сайті Деражнянської 
міської ради: https://der.org.ua. 

3. Рішення набирає чинності з 1 червня 2018 року. 

4. Контроль за  виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Беднарського О. А.. 

             

          Міський голова                                                                                                           А. М. Ковпак 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                 



Затверджено: 

 рішенням  виконавчого комітету  

                                                                                               Деражнянської міської ради  

                                                                                  від 17.05.2018 № 46 

  

ПОРЯДОК 

відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на міських 
маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території міста Деражня 
на 2018 рік 

  

І. Загальні положення 

 1.1.Цей порядок визначає єдиний механізм відшкодування перевізникам компенсаційних виплат, 
пов’язаних з перевезенням громадян, які мають право на пільги в автомобільному транспорті 
міського сполучення (за винятком таксі) за рахунок коштів міського бюджету. 

1.2.Законодавчою та нормативно-правовою базою Порядку є Бюджетний кодекс України, закони 
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”, “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”. 

1.3. Дія Порядку поширюється на відшкодування збитків автомобільним перевізникам за пільгове 
перевезення окремих категорій громадян за рахунок коштів міського бюджету. 

1.4. Загальна сума відшкодування компенсаційних виплат, пов’язаних з перевезенням громадян, які 
мають право на пільгове перевезення, на міських маршрутах автомобільним транспортом загального 
користування визначається кошторисом на відповідний рік за рахунок коштів з міського бюджету в 
межах затверджених бюджетних призначень. 

Відшкодування компенсаційних виплат проводиться на підставі договорів про відшкодування 
компенсації за пільгове перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах загального 
користування автомобільним транспортом на території міста Деражня, укладених між перевізниками 
і виконавчим комітетом міської ради особі міського голови (додаток 1 до Порядку). 

Перевізники – отримувачі компенсаційних виплат за рахунок коштів міського бюджету за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян для укладання договору подають наступну інформацію: 

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 
- копію чинного договору про організацію перевезення пасажирів; 
- копію ліцензії; 
- копію розкладу руху автобусів на маршрутах; 
- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку (за наявності); 
- довідку про маршрути, в якій вказується: найменування маршруту; назва і адреса відправного 
пункту та пункту прибуття; встановлені тарифи (вартість проїзду). 



1.5. Обліку підлягають поїздки окремих категорій громадян, яким відповідно до законодавства 
України, надано право пільгового проїзду в автомобільному транспорті загального користування 
міського сполучення. 

1.6. Перелік окремих категорій громадян для відшкодування вартості пільгового проїзду 
автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах на території міста 
Деражня визначається 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”, “Про реабілітацію жертв політичних репресій 
на Україні”,  «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи».  
Пільги на проїзд надаються почесним громадянам міста Деражня, лікарям Деражнянської амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини (сімейні лікарі)  та  працівникам підприємств житлово-
комунального господарства міста Деражня: КП «Деражнянська ЖЕК №1» та КП «Міськводоканал». 
Зміни та доповнення до переліку окремих категорій громадян, що мають право на пільговий проїзд у 
міському транспорті загального користування, прийматимуться з врахуванням змін у чинному 
законодавстві та  рішенням міської ради. 

ІІ. Облік фактичних перевезень громадян, яким надано право пільгового проїзду автомобільним 
транспортом на міських маршрутах та визначення суми компенсації за пільгове перевезення окремих 
категорій громадян 

 2.1. Пільгове перевезення окремих категорій громадян, що мають право на пільгове проїзд згідно з 
чинним законодавством та вказаних у пп. 1.6 даного Порядку, здійснюється пасажирським 
автотранспортом на умовах, визначених договором на перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом, укладеним між перевізниками та виконавчим комітетом Деражнянської міської ради. 

2.2. При посадці в автобус пільговик пред’являє водієві посвідчення про право на пільгове 
перевезення встановленого зразка; документ, що посвідчує особу. 

2.3. Розрахунки фактично виконаних обсягів пільгових перевезень окремих категорій громадян в 
автобусах міських маршрутів загального користування за календарний місяць виконуються 
перевізниками на підставі фактичної кількості пільгового перевезення окремих категорій громадян за 
місяць та вартості проїзду по кожному маршруту окремо. 

2.4.  В термін до 7-го числа місяця наступного за звітним, перевізники подають до виконавчого 
комітету Деражнянської міської ради розрахунок компенсаційних виплат за пільгове перевезення 
окремих категорій громадян на міських маршрутах загального користування автомобільним 
транспортом на території міста Деражня за відповідний місяць (додаток 2 до Порядку). 

 ІІІ. Порядок проведення відшкодування витрат                     

3.1. Виконавчий комітет 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 
коштів міського бюджету ( додаток 3 до Порядку). 

3.2.  Виконавчий комітет Деражнянської міської ради бере бюджетні зобов’язання та здійснює 
відповідні видатки в межах бюджетних призначень.              

ІV. Контроль та відповідальність за порушення договірних умов                  



4.1. Перевізник несе повну відповідальність за надання пільг на проїзд окремих категорій громадян 
за рахунок коштів міського бюджету та за достовірність поданих розрахунків.                    

V. Порядок розгляду спорів     

5.1. Спори, що виникають між перевізниками та виконавчим комітетом Деражнянської міської ради 
вирішуються шляхом переговорів. 

5.2. У випадках недосягнення згоди спори вирішуються згідно з чинним законодавством України. 

     

      Секретар міської ради                                                                              В. А. Сидорук 


