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ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Старобільської міської ради
від 21.12.2017 №36/9
Програма відшкодування компенсації
за пільговий проїзд окремих категорій громадян
автомобільним транспортом загального користування
на міських маршрутах
на 2018 рік
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ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
відшкодування компенсації за пільговий проїзд окремих категорій
громадян автомобільним транспортом загального користування
на міських маршрутах на 2018 рік
Ініціатор
розроблення Старобільська міська рада
Програми
Розробник програми
Виконавчий комітет Старобільської міської
ради
Відповідальний
Виконавчий комітет Старобільської міської
виконавець Програми
ради
Підстава для розробки Закон України «Про місцеве самоврядування
Програми
в Україні» , Бюджетний Кодекс України.
Учасники Програми
Виконавчий комітет Старобільської міської
ради, суб’єкти підприємницької діяльності.
Термін
реалізації 2018 рік
Програми
Джерело
фінансування Міський бюджет
Програми
Загальний
обсяг 100 000 грн.
фінансування необхідних
для реалізації Програми
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1.Загальна частина
Програма розроблена відповідно до ст.. 43 Закону України «Про
місцеве
самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного кодексу України,
Законів України
«Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального
захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи», «Про охорону дитинства», «Про статус
військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний
захист», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про
автомобільний транспорт», постанов Кабінету Міністрів України від 17 травня
1993 р.№ 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспортні загального
користування», від 16.08.1994 р.№ 555 «Про поширення чинності постанови
КМУ від 17.05.1993 року № 354», рекомендаційного листа Міністерства
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фінансів України від 18.03.2016 року № 31- 09010-16-21/70140, з метою
забезпечення перевезення пільгових категорій
населення на міському
сполученні автомобільним транспортом загального
користування та
підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення міста.
Виконання програми дасть можливість забезпечити безкоштовне
перевезення окремих пільгових категорій населення міста.
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2.Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма
Чинним законодавством України визначено ряд пільг окремим категоріям
громадян.
Разом з тим, у Законі України «Про Державний бюджет України на 2018
рік» відповідні видатки у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг передбачених законодавством та компенсацій на
пільговий проїзд окремих категорій громадян не передбачені.
Кількість осіб пільгової категорії на території міста визначається за даними
Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб Управління праці та
соціального захисту населення Старобільської райдержадміністрації на час
заключення договору з перевізником.
Для забезпечення реалізації права даних категорій громадян на пільги,
передбачені законодавством України, є необхідним прийняття міської
Програми.
3. Мета та завдання програми
Метою програми є :
Поліпшення соціального захисту окремих категорій громадян м.
Старобільська та виконання вимог законодавства щодо безкоштовного
перевезення окремих пільгових категорій населення.
Основним завданням є :
Здійснення адресної допомоги по перевезенню пільгових категорій
громадян на міських маршрутах загального користування відповідно до
Порядку (Додаток 2).
4. Фінансування програми
Фінансування Програми здійснюється в межах видатків передбачених
в міському бюджеті на відповідний період.
Головний розпорядник коштів - Виконавчий комітет Старобільської
міської ради. Обсяг фінансування Програми може уточнюватись у процесі
виконання бюджету на відповідний період.
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5.Очікувані результати Програми
Виконання Програми дасть можливість забезпечити перевезення окремих
пільгових категорій, які мають право на пільги відповідно до законодавства.
Соціальний захист найбільш незахищених категорій населення, які
проживають на території міської ради.
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Додаток 2
до рішення міської ради
від 21.12.2017р. №36/9

Порядок відшкодування компенсації за пільговий проїзд
окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального
користування на міських маршрутах на 2018 рік
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1.Порядок відшкодування компенсації за пільговий проїзд окремих
категорій громадян автомобільним транспортом загального користування на
міських маршрутах на 2018 рік (далі - Порядок) визначає механізм надання
відшкодування витрат за пільгові перевезення перевізникам, які здійснюють
безкоштовні перевезення пільгових категорій населення м. Старобільська
відповідно до статей 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни та
гарантії їх соціального захисту», статей 20, 21, 27 Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», статті
381Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
України», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. N 354
«Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування»,
за рахунок коштів місцевому бюджету на пільгове перевезення окремих
категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд.
2. Відшкодування витрат перевізникам здійснюються на підставі
укладених договорів на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд
окремих категорій громадян (додається). Договір укладається в межах
кошторисних призначень.
3. Підставою для обчислення втрат доходів перевізників та обсягу
компенсації є звітні дані перевізників за формою № 31-авто, інші форми
звітності, що застосовуються автотранспортними підприємствами. При цьому
за основу при складанні розрахунків приймається виручка від перевезених
платних пасажирів, затверджений тариф, кількість перевезених платних
пасажирів та коефіцієнт співвідношення кількості пасажирів-пільговиків та
пасажирів, що оплачують проїзд.
4. Коефіцієнт співвідношення чисельності пасажирів-пільговиків та
пасажирів, які оплачують проїзд в автомобільному транспорті визначається
міською комісією з визначення коефіцієнта співвідношення чисельності
пасажирів-пільговиків та пасажирів, які оплачують проїзд в автомобільному
транспорті (надалі – Міська комісія) на підставі поданих перевізниками звітів
форми 31-авто, проведених вибіркових перевірок Міською комісією та даних
відеореєстраторів. Середній коефіцієнт співвідношення чисельності пасажирів
- пільговиків та пасажирів, які оплачують проїзд визначається між всіма
перевізниками. Рішення Міської комісії є підставою для проведення
відшкодування втрат доходів перевізникам за пільговий проїзд окремих
категорій громадян виконавчим комітетом міської ради, а також доводиться до
відома перевізників.
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5. Міська комісія здійснює, у разі потреби, перевірки перевезень
пільгових категорій пасажирів, результати яких відображаються в актах
перевірки та зберігаються у виконавчому комітеті міської ради . Після
проведених перевірок та виявлення невідповідностей показників, передбачених
розрахунками, перевізник зобов’язаний провести перерахунок щодо суми
відшкодувань.
6. Перевізники, які здійснюють перевезення громадян пільгових
категорій зобов’язані:
6.1. Беззаперечно
виконувати
вимоги
Закону
України
«Про
автомобільний транспорт» в частині надання права на пільги громадянам щодо
користування транспортом;
6.2. До 20 числа місяця наступного за звітним в повному
обсязі подавати
до виконавчого комітету Старобільської міської ради
розрахунки для проведення компенсації втрат від перевезення пільгових
категорій громадян, згідно Додатку цього Порядку. Одночасно подавати звітні
дані перевізника за формами № 31-авто, інші форми звітності, що
застосовуються перевізниками;
6.3. Щомісячно забезпечити складання актів звіряння розрахунків за
формою 3-пільга.
7. Виконавчий комітет Старобільської міської ради:
7.1. перевіряє подані перевізниками розрахунки та в межах бюджетних
призначень складає з ними відповідні акти звіряння;
7.2. здійснює розрахунки відшкодування втрат від пільгового
перевезення в межах бюджетних призначень, пропорційно між перевізниками з
врахуванням сум втрат доходів перевізників за звітний період.
8. У разі неподання або невчасного подання перевізниками до
Виконавчого комітету Старобільської міської ради документів для проведення
компенсації втрат доходів від перевезення пільгових категорій громадян,
відшкодування проводиться в наступному місяці.
9. Відповідальність за достовірність даних, повноту та своєчасне
подання розрахунків до виконавчого комітету Старобільської міської ради за
пільгове перевезення пасажирів несуть перевізники, які здійснюють
перевезення громадян пільгових категорій.
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Додаток до Порядку відшкодування компенсації
за пільговий проїзд окремих категорій населення

РОЗРАХУНОК
суми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
на міських маршрутах м.Старобільська
по ____________________________
(назва автомобільного перевізника)
за ____________________________
(звітній період, місяць)
Установлений
тариф за 1
поїздку, грн

Кількість
перевезених
пасажирів,
що
оплачують
проїзд
(чол.)

Коефіцієнт
співвідношення,
затверджений у
місті

1

2

3

4

Сума
втрат
доходів,
грн.
()гр. 2 х
гр. 7

5

6

7

8

g.

___________________
(ПІБ)
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Головний бухгалтер

ar

Кількість
пільговиків,
що
приймається
до
розрахунку
(менше
значення)
(чол.)

________________
(підпис)

М.П.
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Кількість
перевезених
пільговиків
за даними
перевізника
(чол.)

.l

Автомобільний перевізник

Кількість
перевезених
пільговиків
з
врахуванням
коефіцієнта
(чол) (гр.3 х
гр.4)

ua

Виручка від
перевезених
пасажирів,
що
оплачують
проїзд, грн.

__________________
(ПІБ)

