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ПАСПОРТ 

Програми відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих  категорій 

громадян на міських маршрутах загального користування автомобільним 

транспортом на території міста Деражня на 2021 рік 

 

1. Ініціатор 

розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет 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», «Про реабілітацію жертв політичних 

репресій на Україні» 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Деражнянської міської ради 

4. Головний розпорядник 

коштів 

Деражнянська міська рада  в особі міського голови 

5. Учасники Програми Деражнянська міська рада 

Перевізники, які надають послуги з перевезення на міських 

маршрутах загального користування автомобільним 

транспортом 

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 

120 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 відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій 

громадян на міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 

території міста Деражня на 2021 рік  (далі - Програма) направлена на організацію 

пільгового проїзду окремих категорій громадян на автомобільному транспорті та 

забезпечення відшкодування перевізникам витрат від пільгових перевезень окремих 

категорій громадян на міських маршрутах загального користування.  

Відшкодування витрат перевізникам, які здійснюють  пільгове перевезення  

окремих категорій громадян на міських маршрутах, 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 міста Деражня 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 автомобільним транспортом та розв'язання соціально важливих 

проблем пільгового перевезення окремих категорій громадян виконавчим комітетом 

Деражнянської міської ради розроблено Програму відшкодування витрат за пільгове 

перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах загального користування 

автомобільним транспортом на території міста Деражня 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. 

 

ІІ. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма 

 На території Деражнянської міської ради проживає більше 2000 громадян, які 

мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських маршрутах 

загального користування відповідно до Законів України «Про автомобільний транспорт», 

«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», «Про охорону дитинства»”. 

Дана Програма забезпечить право на пільговий проїзд окремих категорій громадян  

автомобільним транспортом на міських маршрутах загального користування. 

Програму передбачається виконати протягом 2021 року. 

ІІІ. Мета Програми 

 Метою Програми є реалізація прав окремих категорій громадян на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом на міських маршрутах загального користування, які 



відповідно до чинного законодавства станом на 01.01.2021 року мають право на пільговий 

проїзд в автомобільному транспорті та відшкодування втрат перевізникам за рахунок 

коштів міського бюджету. 

ІV. Обсяги та джерела фінансування 

Джерелами фінансування Програми є кошти міського бюджету, а саме: 

- відшкодування вартості за пільговий проїзд на міських маршрутах загального 

користування автомобільним транспортом 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 міський голова 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 міста Деражня. 

Компенсація вартості пільгових перевезень окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом на міських маршрутах згідно укладених з перевізниками 

договорів. 

Очікуваний результат: 

Реалізація Програми забезпечить організацію пільгового проїзду окремих категорій 

громадян на міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом та 

компенсацію збитків перевізникам від пільгових перевезень окремих категорій громадян. 

 

VI. Організація та контроль за виконанням Програми 

Виконавчий комітет Деражнянської міської ради здійснює контроль за 

виконанням Програми відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій 

громадян на міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 

території міста Деражня на 2021 рік та при необхідності вносить пропозиції щодо її 

коригування. 

VII. Механізм реалізації Програми 

Реалізацію Програми планується здійснювати за рахунок нормативно-правових 

та фінансово-економічних механізмів, які регулюються Порядком відшкодування витрат 

за пільгове перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах загального 

користування автомобільним транспортом на території міста Деражня на 2021 рік та 

фінансовими можливостями міського бюджету на 2021 рік. 

  

 

 

 

 

Міський голова                                                                          Андрій  КОВПАК 
 


