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компенсацii пiльгових перевезень окремих категорiЙ
громадян Вишневоi MicbKoi територiальноi громади

Бучанського району Киiвськоi областi автомобiльним
транспортом в мiських, примiських автобусних

маршрутах загального користування та залiзничним
транспортом примiського сполучення на 2023 piK



IIРОГРАМА
компенсацii пiльгових перевезень окремих категорiй громадян
Вишневоi MicbKoi територiальноi громади Бучанського району

КиiЪськоi областi автомобiльним транспортом в мiських,
примiських автобусних маршрутах загального користування

та залiзничцим транспортом примiського сполучення на 2023 piK
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1 [нiцiатор розроблення

Програми
Вишнева MicbKa рада Бучанського району
киiвськоi областi

) Нормативно-пр авов а б аза Програми

BeTepaHiB вiйськовоТ служби, BeTepaHiB
органiв внутрiшнiх справ, BeTepaHiB
Нацiональноi полiцii i деяких iнших осiб та
ik соцiальний захист>, <Про соцiальний i
правовий захист вiйськовослужбовцiв та
членiв ik сiмей>>, <Про охорону дитинствa>),
кПро основи соцiальноi захищеностi осiб з

iнвалiднiстrо в YKpaTHi>, <Про статус i
соцiальний захист громадян, якi
rrострarкдали внаслiдок ЧорнобильськоТ

Розробник Програми Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi
ради Бучанського Dайону Киiвськоi областi

+. Вiдповiдаrrьний виконавець
Програми

виконавчий koMiTeT Вишневоi мiсъкоi
эади Бучанського району КиiЪськоi областi

5. Головний розпорядник бюджетних
коштiв

Виконавчий KoMiTeT ВишневоI MicbKoT ради
Бучанського району Киiвськоi областi

6. Учасники Програми Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради
Б1..rанського району КиiЪськоi областi,
церrкавнi, приватнi та комунальнi
пiдприемства громади

7 TepMiH реалiзацii Програми 2023 piK

8, Jагальний обсяг фiнансових
эecypciB, необхiдних для реаrriзацiТ
програми усього. y тому числi:

в можах фiнансових можливостей

8.1. кошти бюджеry Вишневоi MicbKoi
територiальноi громади (тис. грн.) :

- залiзничнийтранспорт
- автомобiльнийтранспорт

3 500,0
420,0

g.2. коIпти iнших джерел, но
забор онених законодавством
УкраТни

в межах фiнансових можливостей

,lr l
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2. Визначенпя проблеми, на розв'язання якоi спрямована Програма

Програма розроблена вiдповiдно до статгi 91 Бюдтсетного кодоксу Украiни,

статей 26, З4,52 Закону УкраiЪи кПро мiсцеве самоврядування в Украiнi>>, Закону
Украiни кПро статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ik соцiального захисту), Закону
Украiни <Про статус BeTepaHiB вiйськовоi служби, BeTepaHiB органiв внутрiшнiх
справ, BeTepaHiB Нацiональноi полiцii i деяких iнших осiб та ix соцiальний захист)>,
Закону Украiни uПро соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв ix
сiмей>, Закону Украiни кПро охорону дитинства>>, Закону УкраiЪи <Про основи
соцiальноi захищеностi осiб з iнваrriднiстю в YKpaiHi>, Закону УкраiЪи <Про статус i
соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоi
катастрофи>, Закону УкраТни <Про реабiлiтачiю жертв репресiй комунiстичного
тоталiтарного режиму 19 |1 -l99 1 poKiB>.

Ще з 2016 року видатки у виглядi субвенцii з державного бюджеry мiсцевим
бюджетам на вiдшкодуванIuI пiльгового проiзду окремих категорiй Iромадян не
передбачаються, Сиryацiя, що скJIilJIася, потребуе термiнового вреryлюванtul,
оскiльки мешканцi MicTa Вишневе та села Крюкiвщина фактично позбавленi права
на пiльговий проi'зд через вiдсутнiсть фiнансового ресурсу, а перевiзники державноi,
приватноi та комунальноi форм власностi та органiзацii-надавачi послуг несуть

фiнансовi втрати через вiдсугнiсть фiнансуваннrl.
!ана Програма спрямована на фiнансуванrrя пiльгового проiЪду окремим

категорiям |ромадян MicTa Вишневе та с9ла Крюкiвщина вiдповiдно до чинного
законодавства.

3. Мета Програми

Метою Програми е соцiальний захист окремих пiльгових категорiй громадян
шляхом вiдшкодуваншI компенсацiйних виплат перевiзникам державноi, приватноi
та комунальноi фор* вла HocTi, якi здiйснюють пiльговi перевезеннrI окремих
категорiй |ромадян автомобiльним транспортом на мiських, примiських автобусних
маршрутах загального ко истуваншI та залiзничним транспортом примiського
сполу{еншI.

4. Обrрунтування шляхiв i засобiв розв'язання проблеми, обсягiв
та джерел фiнансування

!ля вирiшеншI даноI проблеми, керуючись законодавством Украiни, розробленi
заходи, спрямованi на фiнансуванrrя пiльг на оплату компенсацiI за пiльговий проi'зл
окремих категорiй громадян MicTa Вишневе та села Крюкiвщина на автомобiльному
транспортi в мiських, примiських автобусних маршрутах загаJIьного користуванIuI та
з а-тliзничним тр анспортом примi ського сполученrul.

Фiнансування Програми здiйснюgгься за рахунок коштiв бюджеry ВишневоТ
MicbKoi територiальноi громади. При цьому обсяг коштiв визначаеться пiд час

формування бюджету Вишневоi MicbKoi територiа.пьноi громади на вiдповiднi роки з
ypaxyBaнIilIм його фiнансових можливостей та може змiнюватися в процесi
виконаншI бюджеry та при BHeceHHi змiн до нього.

5.Строки та етапи виконання Програми

Програма розрахована на 202З piK.



б. Перелiк завдань Програми та результативнi показники

Основне завданIш, на виконаншI якого необхiдно спря\,rувати
виконавцiв Програми, - соцiальна пiдтримка окремих пiльгових категорiй
шляхом вiдшкодуванIuI.

Фiнансування пiльг дасть змоry використати пiльговим категорiям
свое право вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.

зусилля

|ромадян

громадян

7. Напрями дiяльпостi та заходи Програми

Реалiзацiя Програми здiйснюсгься з 01 сiчня 202З року та дiе протягом 2023

року:
7.1. ПроведеншI компенсацiйних виплат за перевезеннrI окремих пiльгових

категорiй громадян MicTa Вишневе та села Крюкiвщина буле здiйсrповатися
вiдповiдно до Порядку компенсацiI перевiзникам державноi, приватноi та
комунальноi форм власностi витрат на пiльгове перевезенIuI окремих пiльгових
категорiй громадян Вишневоi MicbKoi територiальноi громади Бучанського району
Киiвськоi областi в мiських, примiських автобусних маршрутах запшьного
користуванrul та залiзничним транспортом примiського сполученнrI за рахунок
бюджету Вишневоi MicbKoi територiальноi громади.

7,2. ПроведеннrI компенсацiйних виплат за проiзд окремих категорiй громадян
залiзничним транспортом примiського сполученrrя буде здiйснюваlися вiдповiдно до
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16.|2.2009 р. Ns 1З59 <Про затвердженIuI
Порядку розрахунку обсягiв комlrенсацiйних виплат за пiльговi перевезеннrI
залiзничним трансlrортом окремих категорiй цромадян). Виконавчий KoMiTeT
Вишневоi MicbKoT ради Бучанського району Киiвськоi областi здiйснюс розрахунки з

постачальниками rrослуг на пiдставi поданих ними щомiсячних розрахункiв щодо
послуг, наданих особам, якi мають право на вiдповiднi пiльги, за рахунок коштiв
бюджеry Вишневоi MicbKoi територiальноi |ромади, в межах призначень на
вiдповiдний piK.

8. Координацiя та контроль за ходом виконання Програми

Органiзацiйна робота щодо виконання визначених Програмою заходiв та
контроль за ходом ix виконанIuI покJIадаеться на Виконавчий KoMiTeT Вишневоi
MicbKoi ради Бучанського району КиiЪськоi областi.

Головний розпорядник коштiв щомiсячно аналiзуе стан виконання Програми та
при необхiдностi iнiцiюс внесеншI змiн до неi з метою бiльш ефективного
використання бюджетних коштiв.

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi
областi вносить пропозицii щодо потреби в

MlcbKol ради анського
аступний

району Киiвськоi
piK.

Iлля ДIКОВ


