
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20 липня 2021 року №212                                      

Про  відшкодування  витрат,
пов’язаних  з  перевезенням
окремих  категорій  громадян
Збаразької громади  на
залізничному транспорті

Відповідно  до  статей  34,  40,  пункту  3  частини  4  статті  42  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  місцевої  програми
соціальної підтримки малозахищених верств населення “Турбота” Збаразької
міської ради на 2021-2025 роки, виконавчий комітет Збаразької міської ради    

ВИРІШИВ:

1.  Забезпечити  відшкодування  відшкодування  витрат,  пов’язаних  з
перевезенням окремих категорій громадян Збаразької громади на залізничному
транспорті.

2.  Затвердити  порядок  відшкодування  витрат,  пов’язаних  з
перевезенням  окремих  категорій  громадян  Збаразької громади  на
залізничному транспорті (далі – порядок), що додається.

3.  Фінансовому  управлінню  виконавчого  комітету  Збаразької  міської
ради забезпечити фінансування видатків на відшкодування витрат, пов’язаних
з  перевезенням  окремих  категорій  громадян  Збаразької громади  на
залізничному  транспорті  за  рахунок  асигнувань,  передбачених  у  бюджеті
громади на соціальний захист населення.

4.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Богайчука В.Г.

Збаразький міський голова                                      Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ



ВНУТРІШНІ ВІЗИ

Керуючий  справами  (секретар)
виконавчого комітету
20.07.2021р.

________________ Присяжнюк О.А.

Начальник   відділу  охорони  здоров’я
та  соціального  захисту  Збаразької
міської ради
20.07.2021р.

_______________ Ходинчак Г.П.

                                          



Додаток
до рішення виконавчого 

комітету Збаразької міської ради
№212 від 20.07.2021р. 

Порядок

відшкодування витрат, пов’язаних з перевезенням окремих категорій громадян Збаразької
громади на залізничному транспорті  

І. Загальні положення

Порядок на  відшкодування витрат від перевезення пільгових категорій громадян
Збаразької  громади  підприємствами-перевізниками  встановлює  механізм  визначення
фактичних втрат доходів залізничних перевізників при наданні пільг на пільговий проїзд
окремим категоріям громадян Збаразької громади на залізничному транспорті.

Порядок  розроблений  з  урахуванням  чинного  законодавства  України,  нових
економічних умов діяльності суб’єктів підприємницької діяльності різних форм власності,
що  виконують  пасажирські  перевезення,  та  в  рамках  реалізації  програми  соціальної
підтримки малозахищених верств населення “Турбота” Збаразької міської ради на 2021-
2025 роки.

Порядок регламентує умови надання суб’єктами підприємницької  діяльності,  що
виконують пасажирські залізничні транспорті перевезення (надалі - Перевізник) – послуг з
пільгового перевезення окремих категорій громадян Збаразької громади на залізничному
транспорті, які користуються правом на пільговий проїзд на підставі Бюджетного Кодексу
України, Закону України від 22.10.1993 No3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх  соціального  захисту»,  Законом  України  від  28.02.1991  No796-ХІІ  «Про  статус  і
соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи»,
постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 No 354 «Про безоплатний проїзд
пенсіонерів  на  транспорті  загального  користування»,  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 16.08.1994 No555 «Про поширення чинності  постанови Кабінету Міністрів
України від 17 травня 1993 року No354», Законом України від 18.11.2004 No 2195-IV «Про
соціальний захист дітей війни», Законом України «Про охорону дитинства» від 26.04.2011
No 2402-ІІІ (зі змінами).

Цей Порядок визначає механізм відшкодування витрат Збаразькою міською радою
залізничним перевізникам за пільговий проїзд окремих пільгових категорій громадян за
рахунок коштів місцевого бюджету. Загальна сума відшкодування компенсаційних виплат,
пов’язаних  з  перевезенням  громадян,  які  мають  право  на  пільги   визначається
кошторисними призначеннями на відповідний рік за рахунок коштів міського бюджету.

Відшкодування  коштів  перевізникам  проводиться  на  підставі  договорів  про
відшкодування витрат за перевезення окремих пільгових категорій громадян Збаразької
громади залізничним транспортом загального користування, укладених між перевізниками
та Збаразькою міською радою. Головним  розпорядником  коштів  призначених  для
компенсаційних  виплат  за  пільгове  перевезення  окремих  категорій  громадян  є  відділ
охорони здоров’я та соціального захисту Збаразької міської ради.



Перевізники  –  отримувачі  компенсаційних  виплат  за  рахунок  коштів  міського
бюджету  за  пільговий  проїзд  окремих  категорій  громадян  для  укладання  договору  з
головним розпорядником коштів 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 на залізничному транспорті 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).

ІІ. Категорії громадян, що мають право на пільговий проїзд на

залізничному транспорті

Пільговий  проїзд  на  залізничному  транспорті  надається  відповідно  до  чинного
законодавства України наступним пільговим категоріям населення на підставі посвідчення
про права на пільги або пенсійного посвідчення, а саме: за пільговий проїзд на внутрішніх
лініях  залізничним  транспортом  у  приміському  сполученні  -  особам  з  інвалідністю
внаслідок війни, учасникам бойових дій, ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх  справ,  ветеранам  державної  пожежної  охорони,ветеранам  Державної
кримінально-виконавчої  служби,  ветеранам служби цивільного захисту,  громадянам,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорій 1 та 2, дітям
ЧАЕС, визнаних особами з інвалідністю, дітям з багатодітних сімей, батькам загиблого
військовослужбовця,  особам  з  інвалідністю,  дітям  з  інвалідністю  та  особам,  які
супроводжують осіб  з  інвалідністю I  групи або дітей з  інвалідністю (не  більше однієї
особи, яка супроводжує особу з інвалідністю або дитину з інвалідністю), пенсіонерам за
віком, дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування.

Для  здійснення  поїздки  залізничним  транспортом  громадяни,  що  користуються
правом пільгового проїзду, пред’являють відповідне посвідчення, яке дає право проїзду. 

III. Порядок надання компенсації за пільговий проїзд 

Фінансування  видатків  компенсації  залізничним  підприємствам  за  пільгові
перевезення  окремих  категорій  громадян  залізничним  транспортом   здійснюється  з  01
січня  по  31  грудня  поточного  року  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  в  межах
асигнувань  передбачених  бюджетом  громади  на  підставі  укладених  договорів.
Підприємства,  які  надали  послуги  з  пільгового  перевезення  залізничним  транспортом,
щомісяця до 10-го числа місяця, що настає за звітним, надають Головному розпоряднику
коштів облікову форму про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом
в  приміському  сполученні  окремих  категорій  громадян,  витрати  на  перевезення  яких
відшкодовуються  з  місцевого  бюджету,  затвердженою  постановою  Кабінету  Міністрів



України  від  16.12.2009  No  1359  «Про  затвердження  Порядку  розрахунку  обсягів
компенсаційних  виплат  за  пільгові  перевезення  залізничним  транспортом  окремих
категорій громадян», за звітний місяць на паперових носіях. 

Головний  розпорядник  коштів  здійснює  відшкодування  витрат  залізничним
підприємствам на підставі актів звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які
надаються пільги. 

IV. Порядок проведення відшкодування компенсації

Розрахунки фактично виконаних обсягів перевезень пільгових категорій населення
на  залізничному транспорті  виконуються перевізниками на  підставі  виданих  пільгових
квитків  та  вартості  проїзду  по  кожному  маршруту  окремо  (без  урахування  страхового
збору і ПДВ) за календарний місяць.

Головний розпорядник коштів Збаразької міської ради на підставі розрахунків про
фактично  виконані  обсяги  перевезень  пільгових  категорій  громадян,  що  надаються
перевізниками, забезпечує відшкодування витрат на розрахункові рахунки перевізників за
рахунок коштів міського бюджету в залежності від кількості осіб пільгової категорії, які
скористалися пільговим проїздом та мешкають на території Збаразької громади. 

Головний розпорядник коштів бере бюджетні зобов’язання та здійснює відповідні
видатки в межах бюджетних асигнувань.

V. Відповідальність за порушення договірних умов

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

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                           Олександр ПРИСЯЖНЮК 
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