
                                            

 

 

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту 

«Порядок відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій 

громадян на міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 

території міста Деражня на 2020 рік» 

 

 

Відповідно до статті 9 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності” з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та 

юридичних осіб, їх об’єднань повідомляємо про оприлюднення проекту регуляторного акту 

 „Порядок відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на 

міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території міста 

Деражня на 2020 рік” та аналізу його регуляторного впливу. 

 

 Проект спрямований на забезпечення пільгового перевезення окремих категорій 

громадян, які відповідно до чинного законодавства користуються таким правом, згідно з 

статтею 37 Закону України "Про автомобільний транспорт".  

 

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному сайті 

Деражнянської міської ради у розділі «Регуляторна політика» – «Проекти регуляторних актів, 

для обговорення, в тому числі аналіз регуляторного впливу». 

 

Зауваження та пропозиції прийматимуться електронною та звичайною поштою впродовж 

1 місяця з дня оприлюднення даного повідомлення: 32200, м.Деражня,  вул. Миру, 

буд.37, dermisrada@ukr.net,  тел. 0(3856) 2-15-31. 

 

 

 

 Секретар міської ради                                                                                       В.А.Сидорук 
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Аналіз регуляторного впливу проекту рішення  

виконавчого комітету Деражнянської міської ради «Порядок відшкодування витрат за 

пільгове перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах загального 

користування автомобільним транспортом на території міста Деражня на 2020 рік» 

 

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до Закону України „Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики 

проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої Постанови Кабінету Міністрів 

України № 308 від 11.03.2004р.  

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати. 

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян здійснюються за 

рахунок міського бюджету, головним розпорядником коштів якого є виконавчий комітет в 

особі міського голови Деражнянської міської ради. 

Головною проблемою є відсутність на державному рівні механізму обліку перевезених 

пільгових категорій громадян та проведення розрахунків з компенсаційних виплат за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян. 

У зв'язку з цим виконавчим комітетом Деражнянської міської ради розроблено Порядок 

відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на міських 

маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території міста Деражня 

на 2020 рік. 

Проект рішення розроблений відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів 

України «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», „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”, “Про реабілітацію жертв політичних репресій на 

Україні”. 

Питання пільгових перевезень є одним із найбільш гострих і актуальних на сьогодні. 

У місті Деражня станом на 01.12.2019 проживає 1972 осіб, які згідно відповідних законів 

України мають право на пільговий проїзд у міському автомобільному транспорті загального 

користування. 

Статтею 89 Бюджетного кодексу України визначаються видатки, що здійснюються з 

районних бюджетів та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, до 

яких зокрема відносились компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян (абзац 5 підпункту «б» пункту 4). Частиною 5 статті 102 Бюджетного кодексу 

України зазначалось, що за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян. 

Але Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 

20.12.2016 № 1789-VIII, який набрав чинності з 01.01.2017, частину 5 статті 102 та абзац 5 

підпункту «б» пункту 4 статті 89 виключено. 

Статтею 91 Бюджетного кодексу України визначено, що до видатків місцевих бюджетів, 

що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян. 

Відповідно до статті 36 Закону України від 05.04.2001 р. № 2344-ІІІ «Про автомобільний 

транспорт», види та обсяги пільгових перевезень встановлюються державним замовленням, в 

якому визначається порядок компенсації пасажирським перевізникам збитків від цих 

перевезень. Таким чином, надання послуг окремим категоріям громадян з їх перевезення має 

здійснюватися на підставі договорів між підприємствами-надавачами і розпорядниками 

коштів на місцях. 

На теперішній час на державному рівні відсутній механізм обліку кількості перевезених 

громадян пільгової категорії та порядок проведення розрахунків з компенсаційних виплат за 

пільговий проїзд. 



Недостатність законодавчого врегулювання призводить до ускладнення відстеження 

ефективності і об’єктивності при наданні компенсації за пільгове перевезення. 

Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, оскільки окремим 

категоріям громадян проблематично скористатися правом на пільговий проїзд через 

відсутність фінансового ресурсу, а перевізники несуть фінансові втрати через відсутність 

компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян. 

Даний регуляторний акт розробляється та затверджується з метою ефективного 

використання коштів міського бюджету на пільгове перевезення окремих категорій громадян, 

в межах виділених кошторисних призначень на відповідний рік, виходячи з можливостей 

міського бюджету, враховуючи відсутність на державному рівні чітких механізмів порядку 

проведення розрахунків з компенсаційних виплат за пільговий проїзд. 

Прийняття рішення виконавчим комітетом Деражнянської міської ради «Порядку 

відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на міських 

маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території міста Деражня 

на 2020 рік» дасть змогу забезпечити реалізацію окремих категорій громадян їх права на 

пільговий проїзд, передбаченого чинним законодавством. 

2. Цілі регулювання: 

 Цілі, на досягнення яких спрямоване це рішення: 

1. Захист законних інтересів окремих категорій громадян, які мають право на пільговий 

проїзд на міських пасажирських маршрутах загального користування. 

2. Забезпечення пільгового перевезення окремих категорій громадян, які відповідно до 

чинного законодавства користуються таким правом, згідно з статтею 37 Закону України "Про 

автомобільний транспорт". 

3.Визначення правового механізму використання коштів міського бюджету, 

передбачених для компенсаційних виплат автомобільним перевізникам за пільгове 

перевезення окремих категорій громадян на міських пасажирських маршрутах загального 

користування у звичайному режимі руху. 

4. Підвищення рівня якості послуг з пільгового перевезення окремих категорії громадян 

на міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території 

міста. 
 

 3. Альтернативні способи: 

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є: 

1). Залишення існуючої на цей момент ситуації без змін. При цьому, питання залишається 

неврегульованим у зв'язку з тим, що не виконується ряд положень чинного законодавства в 

частині відшкодування за пільгове перевезення окремих категорій громадян.  

Альтернатива неприйнятна, оскільки не дозволяє, вирішити проблему і у разі залишення 

ситуації без змін можливе порушення законних інтересів окремих категорій громадян, які 

мають право на пільговий проїзд на міських пасажирських маршрутах загального 

користування. 

2). Прийняття проекту цього регуляторного акта – рішенням виконавчого комітету  

«Порядок відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на 

міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території міста 

Деражня на 2020 рік», надасть можливість захистити законні інтереси окремих категорій 

громадян та визначити правовий механізм використання коштів міського бюджету, 

передбачених для компенсаційних виплат автомобільним перевізникам за пільгове 

перевезення окремих категорій громадян на міських пасажирських маршрутах загального 

користування у звичайному режимі руху. 

 

 4. Механізм розв’язання проблеми: 

Після набрання регуляторним актом чинності можливе визначення розміру 

компенсаційних виплат автомобільним перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян. Таким чином, дія регуляторного акта дасть змогу проводити компенсаційні виплати 

перевізникам за пільгове перевезення окремих категорій громадян  на  маршрутах міського 

сполучення загального користування за рахунок коштів міського бюджету. 



Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження 

наступних заходів: 

1) економіко-фінансові заходи: 

- прийняття Порядку відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій 

громадян на міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 

території міста Деражні на 2020 рік, дасть змогу компенсувати витрати автомобільним 

перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян; 

2) адміністративно-правові заходи:  

- розробка та прийняття нормативного документа, який відповідає нормам діючого 

законодавства та удосконалює механізм і порядок визначення розміру компенсаційних виплат 

автомобільним перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян; 

3) організаційні заходи: 

- проведення обстежень маршрутів для встановлення кількості пільгових пасажирів; 

- складання актів звіряння розрахунків за надані послуги з пільгового перевезення 

окремих категорій громадян за формою, затвердженою Порядком відшкодування витрат за 

пільгове перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах загального 

користування автомобільним транспортом на території міста Деражні на 2020 рік. 

 

 5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття 

регуляторного акту: 

У зв'язку зі змінами в бюджетному законодавстві на даний час відшкодування втрат 

транспортним перевізникам – надавачам послуг з пільгового перевезення окремих категорій 

громадян покладено на місцеві бюджети, тому цей регуляторний акт дасть можливість 

встановити порядок визначення розміру компенсаційних виплат автомобільним перевізникам 

за пільговий проїзд окремих категорій громадян. 

 

 6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту:  

 Запропонований Порядок відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих 

категорій громадян на міських маршрутах загального користування автомобільним 

транспортом на території міста Деражні на 2020 рік розв’яже проблему пільгового 

перевезення громадян. 

Таким чином, запропонований регуляторний акт приведе до збалансування відносин між 

органами місцевого самоврядування та транспортними перевізниками – надавачами послуг з 

пільгового перевезення. 
Аналіз вигод та витрат: 

Вигоди Витрати 

Органи місцевого самоврядування 

1. Реалізація державної політики в сфері 

пільгового перевезення окремих категорій 

громадян 

1. Витрата робочого часу на проведення 

обстежень  міських пасажирських маршрутів 

2. Визначення механізму використання коштів 

міського бюджету, передбачених для 

компенсаційних виплат автомобільним 

перевізникам за пільговове перевезення 

окремих категорій громадян на міських 

пасажирських маршрутах загального 

користування у звичайному режимі руху 

2. Витрати з міського бюджету, як компенсація  за 

пільгове  перевезення  

3. Здійснення компенсаційних виплат за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян 

Відсутні 

Транспортні підприємства – надавачі послуг з пільгового перевезення 

1. Отримання компенсаційних виплат за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян 

Відсутні 

Пільгові категорії громадян 



1. Громадяни отримають повне та якісне 

забезпечення послуги з пільгового проїзду 

Відсутні 

 

7. Строк дії акту:  

Термін дії регуляторного акта – до 31 грудня 2020 року. Зміни та доповнення до нього 

прийматимуться з врахуванням змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію 

запропонованого регуляторного акта 

 

8. Показники результативності регуляторного акту: 

Відстеження результативності дій даного регуляторного акта передбачається за 

наступними критеріями: 

1. Кількість перевезених громадян пільгової категорії. 

2. Кількість скарг від громадян щодо незабезпечення їх права на пільговий проїзд 

відповідно до чинного законодавства України. 

3. Обсяг коштів з місцевого бюджету на компенсацію за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян. 

Для забезпечення виконання показників можливе створення нових маршрутів та 

розширення кола перевізників, які фактично здійснюють пільгові перевезення. 

Додаткові показники відстеження результативності проекту рішення (при необхідності) 

можуть бути визначені під час проведення базового, повторного та періодичного відстежень. 

 

9. Заходи з відстеження результативності акта: 

 Відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватися за умов 

проведення наступних заходів: 

 

№ 

 

Захід 

 

Відповідальний за 

надання інформації 

 

Відповідальний за 

обробку інформації 

 

1. 

Аналіз кількості перевезених 

громадян пільгової категорії 

Перевізник 

Комісія по 

перевезенню 

Виконавчий комітет 

міської ради 

 

2. 

Вивчення кількості скарг 

споживачів послуг по 

пільговому перевезенню 

Перевізник 

Жителі міста 

 

Виконавчий комітет 

міської ради 

3. 

 

Фактична виплата за пільговий 

проїзд за рахунок коштів 

міського бюджету. 

Перевізник Виконавчий комітет в 

особі міського голови 

Строки  проведення базового, повторного та періодичного відстеження пропонується 

встановити у відповідності з вимогами Закону України «Про державну регуляторну політику 

у сфері господарської діяльності». У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань 

вони будуть усунені шляхом внесення до регуляторних актів відповідних змін. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                     В.А.Сидорук 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

 

 19  грудня 2019 року                                      м. Деражня                              № 68 

  

Про затвердження «Порядку відшкодування 

витрат за пільгове перевезення окремих  

категорій громадян на міських маршрутах загального 

користування автомобільним транспортом  

на території міста Деражня на 2020 рік» 

 

Керуючись ст.. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 

до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», 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 на 2020 рік, що додається. 

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

3. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 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: 

 рішення  виконавчого 

комітету Деражнянської міської 

ради від   19.12.2019 №_68_             

  

ПОРЯДОК 

відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на міських 

маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території міста 

Деражня на 2020 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 є Закон України «Про місцеве 

самоврядування», 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”, «Про автомобільний транспорт», “Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, 

Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, Програма відшкодування 

витрат за пільгове перевезення окремих  категорій громадян на міських маршрутах загального 

користування автомобільним транспортом на території міста Деражня на 2020 рік. 

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 кошторисних призначень. 

Відшкодування компенсаційних виплат проводиться на підставі договорів надання транспортних 

послуг по пільговому перевезенню окремих категорій громадян на міських маршрутах загального 

користування автомобільним транспортом на території міста Деражня, укладених між 

перевізниками і виконавчим комітетом міської ради в особі міського голови (додаток 1 до 

Порядку). Договір укладається у межах кошторисних призначень. 

 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.  При розрахунку компенсаційних виплат за пільговий  проїзд застосовуються 

коефіцієнти співвідношення кількості безплатно перевезених пасажирів до пасажирів, що 

оплачують проїзд.  

Для  визначення коефіцієнтів утворюється комісія по обстеженню надання послуг пільгового 

перевезення на міському маршруті загального користування автомобільним транспортом на 

території міста Деражня (далі – Комісія). Склад Комісії затверджується виконавчим комітетом 

Деражнянської міської ради. 

Розрахунок коефіцієнтів співвідношення кількості безоплатно перевезених пасажирів і платних 

пасажирів проводиться на підставі акта обстеження надання послуг пільгового перевезення на 

міському маршруті загального користування автомобільним транспортом на території міста 

Деражня, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 16.01.2019р. № 4 (зі змінами), 

звітних документів. 

Комісія здійснює, у разі потреби, перевірки перевезень пільгових категорій пасажирів, 

результати яких відображаються в актах перевірки та зберігаються в Деражнянській міській 

раді. У разі проведених перевірок та виявлення невідповідностей показників, передбачених 

розрахунками, перевізник зобов’язаний провести перерахунок щодо суми відшкодувань. 

 

1.6. При розрахунках на наступний бюджетний рік використовуються дані обстежень в 4-му 

кварталі поточного року. 

 

1.7. Обліку підлягають поїздки окремих категорій громадян, яким відповідно до законодавства 

України, надано право пільгового проїзду в автомобільному транспорті загального 

користування міського сполучення. 

 

1.8. Перелік окремих категорій громадян для відшкодування вартості пільгового проїзду 

автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах на території міста 

Деражня 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».  

Пільги на проїзд надаються почесним громадянам міста Деражня та  працівникам підприємств 

житлово-комунального господарства міста Деражня: КП «Деражнянська ЖЕК №1» та КП 

«Деражнянський 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 виконавчого комітету міської ради. 

ІІ. Облік фактичних перевезень громадян, яким надано право пільгового проїзду 

автомобільним транспортом загального користування 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. 1.8 даного Порядку, здійснюється 

пасажирським автотранспортом на умовах, визначених договором на перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом, укладеним між перевізниками та Деражнянською міською радою в 

особі міського голови. 

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 звітних даних виручки від перевезених платних пасажирів, 

затвердженого тарифу, кількості перевезених платних пасажирів та коефіцієнту співвідношення 

кількості пасажирів-пільговиків та пасажирів, що оплачують проїзд. 

Обстеження маршрутів для встановлення середніх значень коефіцієнтів співвідношення 

пільгових пасажирів до платних здійснюється Комісією з представників замовника та інших 

працівників виконавчого комітету міської ради, депутатів міської ради, представників 

підприємств та організацій, а також  представників від перевізників,  один раз на квартал.  

Результати обстеження оформляються Актом обстеження на автомобільному маршруті 

звичайного режиму руху, яким визначається середнє значення коефіцієнту співвідношення 

пільгових пасажирів до платних по міських маршрутах загального користування 

автомобільного транспорту та встановлюється Комісією, по обстеженню надання послуг 

пільгового перевезення на міському маршруті загального користування автомобільним 

транспортом на території міста Деражня.  

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), Акт звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які надаються пільги, між 

перевізником та головним розпорядником коштів міського бюджету ( додаток 3 до Порядку) та 

Акт приймання-передачі наданих послуг (додаток 4 до Порядку). 

2.5. Перевізники несуть персональну відповідальність за достовірність наданих розрахунків. 

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 кошторисних призначень.           

3.3.  У разі неподання або невчасного подання перевізниками до Деражнянської міської ради 

документів для проведення компенсації втрат від перевезення пільгових категорій громадян, 

відшкодування проводиться в наступному місяці.  

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.     

4.2.У разі порушень – відміни рейсів, руху з порушенням затвердженого графіка та інше, або у 

випадку порушення прав пільговиків – відмови в пільговому перевезенні при пред’явленні 

посвідчення, громадяни  можуть подати скаргу на ім’я міського голови про неправомірні дії 

працівника автотранспортного  підприємства. В  скарзі  мають бути  вказані прізвище, ім’я та 

по-батькові, адреса особи, що її подала та назва  маршруту, державний номерний знак автобуса, 

час вчинення порушення, суть порушення. 

 

 У разі фіксації порушення умов договору про організацію перевезень пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування та умов договору про відшкодування 

компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Деражнянська міська рада 

має право зменшити суму визначену до відшкодування на 1% за  кожний  зафіксований 

випадок, у місяці за який проводиться відшкодування. 

 



Заява  або  скарга; факт  порушення  який підтвердився  і  визнаний обома  сторонами (комісією 

по обстеженню і автоперевізником),  оформляється відповідним актом                

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. 

VІ. Внесення змін. 

6.1 При необхідності можуть вноситися зміни та доповнення до зазначеного Порядку. 

 

     

Секретар міської ради                                                                                                     В.А.Сидорук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

До Порядку відшкодування витрат за 

пільгове перевезення окремих категорій 

громадян на міських маршрутах 

загального користування автомобільним 

транспортом на території міста Деражня 

на 2020 рік  

  

ДОГОВІР №___ 

 надання транспортних послуг по пільговому перевезенню окремих категорій громадян на 

міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території міста 

Деражня 

  

м.Деражня                                                                                                     « __» _______ 20__ року 

  

         Сторони: 

        Деражнянська міська рада 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 _________________, що 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 2020 рік (далі - Порядок), 

виключно в межах кошторисних призначень на ці цілі протягом 5 (п’яти) робочих днів з 

моменту надходження розрахунка  

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.1.8 Порядку 

відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на міських 

маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території міста Деражня 

на 2020 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  кошторисних 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).  

Комісія здійснює, у разі потреби, перевірки перевезень пільгових категорій пасажирів, 

результати яких відображаються в актах перевірки та зберігаються в Деражнянській міській 

раді. У разі проведених перевірок та виявлення невідповідностей показників, передбачених 

розрахунками, перевізник зобов’язаний провести перерахунок щодо суми відшкодувань. 

 

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 підписання 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 про відшкодування витрат  за 

пільгове перевезення окремих  категорій 

громадян на міських маршрутах загального 

користування  автомобільним 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: 

- 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».  

2.    Громадяни, яким присвоєно звання «Почесний громадян міста Деражня». 

3. Працівники підприємств житлово-комунального господарства міста Деражня: КП 

«Деражнянська ЖЕК №1» та КП «Деражнянський міськводоканал».  

 

 

 

 

Платник                                            ________                               ___________________ 

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

 

 

 

Перевізник                                         ________                             ___________________ 

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

  

 

 

 

   

      Секретар міської ради                                                                                         В.А.Сидорук 

 

 



Додаток 2 

Порядку відшкодування витрат за 

пільгове перевезення окремих категорій 

громадян на міських маршрутах 

загального користування автомобільним 

транспортом на території міста Деражня 

на 2020 рік  

 

Р О З Р А Х У Н О К 

компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на міських 

маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території міста 

Деражня  

за ________________  року. 

 

Виручка від 

перевезених 

пасажирів, 

що 

оплачують 

проїзд, грн. 

Установлений 

тариф за 1 

поїздку, грн.. 

Кількість 

перевезених 

пасажирів, що 

оплачують 

проїзд (чол.) 

Коефіцієнт 

співвідношен

ня, 

затверджени

й у місті 

Кількість 

перевезених 

пільговиків з 

врахуванням 

коефіцієнта 

(чол)  

(гр.3 х гр.4) 

Кількість 

перевезе

них 

пільговик

ів за 

даними 

перевізни

ка (чол.) 

Кількість 

пільговиків, що 

приймається до 

розрахунку 

(менше 

значення) 

(чол.) 

Сума 

втрат 

доходів, 

грн. 

 (гр. 2 х гр. 

7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

  

            

   

Загальна сума для відшкодування за місяць складає ______________________________________  

                                                                                                                                                 (прописом сума) 

  

 Перевізник ______________________П.І.Б 

М.П. 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 



       Додаток 3 

Порядку відшкодування витрат за 

пільгове перевезення окремих категорій 

громадян на міських маршрутах 

загального користування автомобільним 

транспортом на території міста Деражня 

на 2020 рік                                                                                                                                                                                          

 

 

Акт 

звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які надаються пільги, 

між _____________________________________________________ 
(назва підприємства - постачальника послуг) 

та головним розпорядником коштів місцевого бюджету 

станом на _________________ 20___ р. 

(тис.грн) 

Заборгованість 

на початок 

звітного року, 

станом на 

01.01.20___ р. 

Фактично 

спожито в 

межах норм 

Профінансовано Заборгованість 

з 

початку 

року 

за 

звітний 

місяць 

станом на 

01.__.20__ 

у тому числі: станом на 

01.__.20___ 

(7 = (1 + 2) 

- 4) 

у тому числі 

за 

поточний 

рік 

погашення 

заборгованості 

минулих років 

поточного 

року 

(8 = 2 - 5) 

минулих 

років 

(9 = 1 - 

6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
                                                                                                                     

                   

       Платник                                                                                      Перевізник 
                                                                                                                 
Міський голова       ________________                                   Керівник  _____________________   

 (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)                                         (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

 

              М. П.                                                                                                                                                       М.П. 

Головний бухгалтер  _______________                              Головний бухгалтер  ____________ 

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)                                          (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 

 

 

 

 

      Секретар міської ради                                                                                       В.А.Сидорук 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



       Додаток 4 

До Порядку відшкодування витрат за 

пільгове перевезення окремих категорій 

громадян на міських маршрутах 

загального користування 

автомобільним транспортом на 

території міста Деражня на 2020 рік  

 

АКТ 

приймання – передачі наданих послуг 

«____»  __________  2020 року № ____ 

 

 

Сторони Договору №__ __ від _____________  надання транспортних послуг по 

пільговому перевезенню окремих категорій громадян на міських маршрутах загального 

користування автомобільним транспортом на території міста Деражня (далі-Договір), 

_______________ (далі – Виконавець), з однієї сторони, та  Деражнянська міська рада, в особі 

міського голови Ковпака А.М. (далі – Замовник), з іншої сторони, склали цей акт приймання – 

передачі послуг (далі – Акт) про наступне: 

 

1.1.Виконавець передав, а Замовник прийняв наступні послуги: 

Вид послуги Загальна сума, грн.. 

Транспортні послуги по пільговому перевезенню 

окремих категорій громадян  

 

1.2.Загальна вартість послуг складає: 

___________________________________________________________________ 

1.3.Підписанням цього Акта сторони підтверджують факт належного надання послуг 

Виконавцем відповідно до умов Договору та його додатків. 

1.4.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                                                                                                  В.А.Сидорук 
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