
ради VIII скликаннrI

громадян
ВишневОi MicbKoI територiальноi громiдй-Бучанського району

КиiЪськоI областi автомобiльним транспортом в мiських, примiських
автобусних маршрутах загального користуванIIя

та залiзНичниМ транспоРтом примiського сполучення на 2023 piK

1. Загальнi положення

1.1. Порядок компенсацii пiльгових перевезень окремих категорiй громадян
вишневот Micbkoi територiальноi громади Бучанського району Киiъськоi областi на
автомобiльному транспортi в мiських, примiських автобусних мартrцутах загального
користуваншI та залiзничним транспортом примiського сполученюI за рахунок
бюджеry Вишневоi Micbkoi територiальнот громади встановлюе единий механiзм
tIроведеншI вiдшкодуванIUI комtlенсацiйних виплат, пов'язаних з перевозенrUIм
|ромадян, якi мають право на пiльги.

1.2. Законодавчою та нормативною пiдставою Порядку е Бюджетний кодекс
УкраiЪи, закони УкраiЪи: <Про автомобiльний транспорт>>, Закон Украiни <Про
мiсцеве самоврядуванIUI в УкраЪЬ, кПро статус BeTepaHiB вiйни, гарантii rx
соцiальнОго захисТу>, кПрО статуС BeTepaHiB вiйськовоI служби, BeTepaHiB органiв
внутрiшнiх справ, BeTepaHiB Нацiональноi полiцii i деяких iнших осiб та ix
соцiаrrьний захист>>, <Про соцiа-ltьний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та
членiв ik сiмей>, <Про охорону дитинства>, <Про основи соцiальноi захищеностi
осiб з iнва-гriднiстю в УкраiЪi>, <Про статус i соцiальний захист |ромадян, якi
пострФкдurли внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи>, <про реабiлiтацiю жертв
полiтичних репресiй на УкраiЪЬ.

fliя Порядку поширюеться на вiдшкодуваншI витрат на перевезенIIJI окремих
категорiй громадян за рахунок коштiв бюджету Вишневоi мiськоi територiальноi
громади,

1.3. Щей Порядок визначае механiзм вiдшкодуванIш Виконавчим KoMiTeToM
ВишневоТ мiськоi Ради Бучанського району КиТвськоi областi, витрат перевiзникам
державноi, приватноi та комунitльноi форм власностi за пiльговий проiъд окремих
пiльговrтх категорiй |ромадян за рахунок коштiв бюджету Вишневоi мiськоi
територiальноi громади.

1.4, Загальна сума вiдшкодуванIUI виц)ат, пов'язаних з rrеревезеннrlм |ромадян,
окремих гtiльгових категорiй автомобiльним транспортом в мiських, прЙмiських
автобусних маршрутах загаJIьного користуванIUI та залiзничним транспортом
примiськОго сполуЧенIUI визНачаетьсЯ кошториСнимИ призначеНнями на вiдповiдниП
pik за рахунок коштiв бюдхtету Вишневоi Micbkoi територiальноi громади.

1.5. ВiдШкодуванIUI компенсацiйних виплат проводиться на пiдставi договорiв
прО вiдшкодУваннrl компенсацii за перевезеншI окремих пiльгових категорiй
громадяН MicTa Вишневе та села Крюкiвщина автомобiльним транспортом в мiських,
примiських автобусних маршрутах загального користуванIu та залiзничним
транспортоМ примiського сполученшI укJIадених мiж Виконавчим KoMiTeToM
вишневоi Micbkoi ради Бучанського району Китвськоi областi, яruй, е головним
розпорядникоМ коштiв, призЕачених для компенсацiйних виплат за пiльгове



поровозеннlI окремих пiльгових категорiй громадян та пiдприсмствами деряtавноi,
приватноi та комунitльноi форм власностi.

Перевiзники державноi, приватноi та комунtlльноi форм власностi - отримувачi
комtrенсацiйних виплат за пiльговий проi'зд окремих пiльгових категорiй |ромадян
дJuI укJIаданшI договору з Виконавчим KoMiTeToM Вишневоi MicbKoi ради llодають
наступIIу iнформацiю:

. заяВУ на УкJIаДаншI ДоГоВорУ;
о виписку з Сдиного державного реестру юридичних осiб та фiзичних осiб-

пiдприемцiв;
о копiю чинного договору про органiзацiю перевезенrrя пасажирiв;
о копiю лiцензii;
о копiю розкJIаду руху автобусiв на маршрутах;
. кошiю схеми маршрутУ;
. копiю свiдоцтва про реестрацiю платника податку (за наявностi);
. довiдку про маршр)ли, в якiЙ вказуеться:

- найменуваншIмаршруту;
- довжина рейсу по кожному марпцуту;
- планова кiлькiсть оборотних рейсiв по кожному маршруту;
- задiянi на маршрутi марки та кiлькiсть автобусiв;
- встановленi тарифи (BapTicTb проТзду).

1.6. За рахунок коштiв бюджеry Вишневоi MicbKoi територiальноi громади не
вiдшкодовуються втрати доходiв вiд перевезень окремих категорiй громадян, що
мають вiдповiднi пiльги, та iншi видатки, що фiнансуються за рахунок iнших
джерел вiдповiдно до законодавства.

2. IIерелiк категорiй пiльговикiв
2.1. !iючим законодавством визначенi насryпнi категорii пiльговикiв, якi мають

право пiльги на проiзд автомобiльним транспортом в мiських, примiських
автобусних маршрутах загаJIьного користуванIu{ та заrriзничним транспортом
примiського сполученнrI, що фiнансуеться за рахунок бюлжеry Вишневоi MicbKoi
територiаrrьноТ громади :

N Назва категорii пiльговика Назва пiльгового посвйчення

1 Особи з iнвалiднiстю внаслiдок
вiйни та прирiвrrянi до них особи,
особа, яка супроводжуе особу з
iнвалiднiстю внаслiдок вiйни I
групи

ПосвiдченIuI встановленого зрzвка

2 Учасники бойових дiй Посвiдченнrl учасника бойових дiй

з Батьки вiйськовослужбовцiв, якi
загинули чи померли або проrrtlли
безвiсти пiд час проходженнJI
вiйськовоi служби

ПосвiдченIuI члена ciM'i загиблого

4 Особи з iнваrriднiстю I та II

|рупи, дiти з iнвалiднiстю та
особи, якi супроводжують осiб з
iнвалiднiстю I |рупи або дiтей з
iнвалiднiстю (не бiльше одного
супровод}куючого)

ПосвiдченIuI, що пiдтверджус вiдповiдний
статус (пенсiйне гtосвiдченшI чи
посвiдчення, що пiдтверджуе призначеннrI
соцiальноi допомоги, в яких зазначено
групу та причину iнвалiдностi),
посвiдченIUI, в якому зазначено категорiю



(дитина з iнвалiднiстrо>.
5 Ветерани вiйськовоi слухtби,

ветерани органiв внутрiшнiх
справ, ветерани Нацiональноi
полiцii, ветерани податковоi
мiлiцiТ, ветерани державноi
пожежноi охорони, ветерани
,.ЩержавноТ примiнально-
виконавчоi служби Украiни,
ветерани служби цивiльного
захисту, веторани Щеря<авноi
служби спецiального зв'язку та
захисту iнформацii УкраiЪи

Посвiдчення "Ветеран вiйськовоi служби"
"Ветеран органiв внутрiшнiх справ",
"Ветеран податковоi мiлiцii", "Ветеран
вiйни", "Ветеран Щержавноi кримiнально-
виконавчоi служби", "Ветеран служби
цивiльного захисту", "Ветеран,ЩержавноТ
служби спецiа-ltьного зв'язку та захисту
iнформацii".

6 Громадяни, якi постраждали
внаслiдок Чорнобильськоi
катастрофи категорiТ 1 та
учасники лiквiдацii наслiдкiв
aBapiT на Чорнобильськiй ,АЕС
категорiй 2

Посвiдченrrя особи, яка постраждiLла
внаслiдок Чорнобильсъкоi катастрофи

] {iти з багатодiтних сiмей На пiдставi посвiдченt{я "Щитина з
багатодiтноТ ciM'T

8 Щiти сироти i дiти, позбавленi
батькiвського пiклування,. якi
виховуються або навчаються у
навчально_виховних, навчальних
або iнтернатних закJIадах

!овiдка встановленоi форми

9 Пенсiонери за BiKoM На пiдставi пенсiйного посвiдченIuI

10 Постражда-пi учасники Революцii
Гiдностi

Посвiдченrrя <Постражда.пий учасник
Революцii Гiдностi>

ЩаниЙ перелiК категорiЙ пiльговикiв може бути розширений (змiнений)
вiдповiдно до законодавства Украiни.

2.2, ПiльгИ на безоПлатний проi'зд автомобiльцим транспортом в мiських,
примiських автобуоних маршрутах загального користуванIUI та залiзничним
транспорТом примiськогО сполученшI надаються незaшежно вiд мiсця проживаннrI
осiб, якi мають право на пiльги.

2.З. Пiльги надаються на пiдставi посвiдченIUI, що дае право на пiльги.

3. Контроль та вiдповiдальнiсть за порушення договiрних умов

3.1. Перевiзники дер}кавноi, приватноi та комунальноi форм власностi несуть
повЕу вiдповiдаrrьнiсть за наданшI пiльг на проi'зд $Р\мих категорiй .роruдr" .u
1111"on 

КОШТiВ бЮДЖеry Вишневоi MicbKoi ,"рrrувбпфi .ром uд, iu iнших джерел
фiнансуванIUI, не заборонених чинним законо, УкраiЪи, та достовiрнiсть
поданих р
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Iлля ДIКОВ


