
 !  
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

           20 березня 2019 року                 м. Деражня                                         №25 

  Про внесення змін до Порядку відшкодування 
витрат за пільгове перевезення окремих  
категорій громадян на міських маршрутах загального 
користування автомобільним транспортом  
на території міста Деражня на 2019 рік 

   Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до 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. Внести зміни до п.2.4 розділу ІІ Порядку відшкодування витрат за пільгове 
перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах загального 
користування автомобільним транспортом на території міста Деражня на 2019 
рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 20.12.2018 року № 111, 
виклавши у такій редакції, а саме: 
   «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) та Акт приймання-
передачі наданих послуг (додаток 4 до Порядку)». 

2. Внести зміни до додатку 1 Порядку відшкодування витрат за пільгове 
перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах загального 
користування автомобільним транспортом на території міста Деражня на 2019 
рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 20.12.2018 року № 111, 
виклавши у такій редакції, що додається. 

3. Доповнити Порядок відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих 
категорій громадян на міських маршрутах загального користування 
автомобільним транспортом на території міста Деражня на 2019 рік, 



затвердженого рішенням виконавчого комітету від 20.12.2018 року № 111, 
додатком 4 «Акт приймання – передачі наданих послуг», що додається. 

4. Оприлюднити рішення на сайті Деражнянської міської ради: https://der.org.ua. 

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

     Міський голова                                                                                  Ковпак А. М. 

Додаток 1 

До Порядку відшкодування витрат 
за пільгове перевезення окремих 
категорій громадян на міських 



маршрутах загального користування 
автомобільним транспортом на 
території міста Деражня на 2019 рік  

  
ДОГОВІР №_____ 

з надання транспортних послуг за пільгове перевезення окремих категорій 
громадян на міських маршрутах загального користування автомобільним 

транспортом на території міста Деражня 

  

м.Деражня                                                                              « __» _______ 20__ року 

  
         Сторони: 

         Виконавчий комітет Деражнянської міської ради в особі міського голови 
___________________ , що діє на підставі ст. 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», (далі - Платник)  з однієї сторони, і 
__________________, в особі _________________, який діє на підставі Виписки з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
Серії ___ № _______ від ____________  року (далі – Перевізник), з другої 
сторони, уклали цей Договір про наступне: 

1. Предмет договору 
1.1. Перевізник зобов’язується забезпечувати пільгове перевезення міським 
автомобільним транспортом загального користування окремих категорій 
громадян на території міста Деражня, а Платник зобов’язується здійснювати 
відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян 
міським автомобільним транспортом загального користування на умовах та в 
порядку, встановлених цим  Договором, за рахунок коштів з міського бюджету. 

2. Загальна сума договору та умови оплати 

2.1. Загальна сума договору складає____________________________________. 
2.2. Кошти для компенсації за пільгове перевезення окремих категорій громадян 
на території міста Деражня перераховуються Платником на розрахунковий 
рахунок Перевізника, згідно з поданими ним Розрахунком компенсаційних 
виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на міських 
маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території 
міста Деражня за відповідний місяць, за формою передбаченою додатком 2, 
Актом звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які надаються 
пільги, за формою передбаченою додатком 3 та Актом приймання – передачі 
наданих послуг, за формою передбаченою додатком 4 до Порядку 
відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на 
міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 
території міста Деражня на 2019 рік (далі - Порядок), виключно в межах 
бюджетних призначень на ці цілі протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту 
надходження розрахунку  



3. Права та обов’язки сторін 

3.1. Обов’язки Перевізника: 
3.1.1. Забезпечує пільгове перевезення міським автомобільним транспортом 
загального користування окремих категорій громадян на території міста 
Деражня. 

3.1.2. Здійснює пільгове перевезення окремих категорій громадян, які мають 
право на пільговий проїзд згідно чинного законодавства України та визначені п.
1.6 Порядку відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій 
громадян на міських маршрутах загального користування автомобільним 
транспортом на території міста Деражня на 2019 рік (додаток 1 до Договору), 
при наявності відповідного посвідчення (документа, що посвідчує особу), згідно 
встановлених маршрутів та розкладу руху. 

3.1.3. Не пізніше 7 числа кожного місяця, наступного за звітним, надає 
Платникові у паперовому та електронному вигляді розрахунок компенсаційних 
виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на міських 
маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території 
міста Деражня за відповідний місяць. 

3.1.4. На вимогу Платника надає документи та/або їх копії, що підтверджують 
пільгове перевезення окремих категорій громадян в автобусах міських 
маршрутів загального користування за відповідний місяць. 

3.2. Обов’язки Платника: 
3.2.1. Здійснює відшкодування витрат Перевізникові за пільгове перевезення 
окремих категорій громадян на умовах даного Договору та згідно чинного 
законодавства України. 

3.2.2. Бере на облік відповідні суми нарахувань, виключно в межах  бюджетних 
призначень на вказані цілі. 

3.3. Права Платника: 

3.3.1. Платник має право перевіряти достовірність поданих Перевізником 
розрахунків та фактичний стан надання послуг щодо пільгового перевезення 
окремих категорій громадян на території міста Деражня. 

3.3.2. Платник має право на проведення обстежень маршрутів для встановлення 
кількості пільгових пасажирів. 

  
4. Відповідальність сторін 

4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть 
відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. 

Порушенням зобов’язання  є його невиконання або неналежне виконання, тобто 
виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання. 

4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим 
Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, 
якщо  доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання 
зобов’язання. 



4.3. Жодна із сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне 
виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи 
неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-
мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, 
зобов’язана не пізніше 3 календарних днів з дати настання таких обставин 
повідомити у письмовій формі іншу Сторону. 

4.4. Сторони зобов’язуються внести зміни до додатку 1 до Договору в разі зміни 
переліку окремих категорій громадян, які мають право на пільги з проїзду в 
транспорті згідно з чинним законодавством чи рішенням міської ради. 
4.5. Перевізник несе повну відповідальність за достовірність поданих 
розрахунків, зокрема щодо: 

- фактично здійснених рейсів за звітний період; 

- фактичної протяжності маршрутів; 

- пасажиромісткості транспорту, який використовується для пільгового 
перевезення окремих категорій громадян на території міста Деражня, 
визначеного договором про організацію перевезень пасажирів автомобільним 
транспортом, та фактичного використання транспортних засобів за звітний 
період; 

- кількості перевезених пасажирів, що мають право на пільги; 
- тарифів на перевезення ; 

- нарахування податку на додану вартість(в разі наявності). 

4.6. Невиконання чи неналежне виконання умов Договору може бути однією з 
підстав для розірвання Договору. Сторона, яка ініціює розірвання Договору, 
попереджає другу сторону не пізніше, як за 30 календарних днів до моменту 
розірвання Договору. 

4.7. Договір може бути розірвано за взаємною домовленістю сторін. 

4.8.У разі дострокового розірвання Договору Платник відшкодовує 
Перевізникові лише витрати, які взяті ним на облік на момент розірвання 
Договору, в порядку, визначеному даним Договором. 

5. Строк дії Договору та інші умови 
5.1. Договір набуває чинності з моменту укладання і діє на визначених 
маршрутах до ________року, крім випадків дострокового його розірвання. 

5.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з 
обов’язковим складанням письмового документу. 

5.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів  
між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він 
вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю 
такого спору. 

5.4. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для 
кожної із сторін, які мають  рівну юридичну силу. 



5.5. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються нормами 
чинного законодавства України. 

5.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, 
листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше 
стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 

6. Місцезнаходження та реквізити Сторін 

  

              Платник                                                                     Перевізник 

__________________________                                ______________________  

__________________________                                ______________________               
__________________________                                ______________________ 

__________________________                                ______________________  

    

Додаток 1 
до Договору з надання транспортних 
послуг  за пільгове перевезення 
окремих  категорій громадян на 
м і с ь к и х ма ршру т а х з а г а л ь н о го 
ко р и с т у в а н н я  а в т ом о б і л ь н им 
транспортом на території міста Деражня 

                         

Перелік окремих категорій громадян, яким відповідно до законодавства 
України, надано право пільгового проїзду  в автомобільному транспорті 

загального користування на території міста Деражня 



1. 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». 
2.    Громадяни, яким присвоєно звання «Почесний громадян міста Деражня». 
3.    Лікарі Деражнянської амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини(сімейні лікарі). 
4. Працівники підприємств житлово-комунального господарства міста Деражня: 
КП «Деражнянська ЖЕК №1» та КП «Міськводоканал».  

Платник                                            ________                               _______________ 

      М.П.                                             (підпис)                                                   (Прізвище, ім’я, по батькові) 

Перевізник                                       ________                             ________________ 

     М.П.                                                                 (підпис)                                      (Прізвище, ім’я, по 
батькові) 

Секретар міської ради                                                                        Сидорук В. А. 

       Додаток 4 

До Порядку відшкодування витрат 
за перевезення окремих категорій 
громадян на міських маршрутах 
з а г а л ь н о г о ко р и с т у в а н н я 
автомобільним транспортом на 
території міста Деражня на 2019 
рік  

АКТ 
приймання – передачі наданих послуг 

«     »                 2019 року      №_____ 



Сторони Договору №__ __ від _____________2019_року  з надання 
транспортних послуг за пільгове перевезення окремих категорій громадян на 
міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 
території міста Деражня (далі-Договір), _______________ (далі – Виконавець), з 
однієї сторони, та виконавчий комітет Деражнянської міської ради, в особі 
міського голови Ковпака А.М. (далі – Замовник), з іншої сторони, склали цей акт 
приймання – передачі послуг (далі – Акт) про наступне: 

1. Виконавець передав, а Замовник прийняв наступні послуги: 

2. Загальна вартість послуг складає: 
__________________________________________________________________

_ 
3. Підписанням цього Акта сторони підтверджують факт належного надання 

послуг Виконавцем відповідно до умов Договору та його додатків. 
4. Цей Акт є невід’ємною частиною Договору, складено у двох примірниках, 

що мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної зі сторін. 

Від Замовника:                                                              Від Виконавця:                                             

Міський голова       ________________     Керівник  _____________________   
                  (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)                                 (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

                    М.П.                                                                          М.П. 

        Секретар міської ради                                                        Сидорук В. А. 
  

Вид послуги Загальна сума, 
грн..

Транспортні послуги по пільговому 
перевезенню окремих категорій громадян 




