
Проєкт

Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Шоста сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від       березня 2021 року                                                               №____

Про затвердження Програми
фінансування видатків на компенсаційні
виплати на пільговий проїзд автомобільним
транспортом та залізничним транспортом
загального користування на приміських
маршрутах, та надання пільг з оплати послуг
зв’язку окремим категоріям громадян
Помічнянської міської ради на 2021 рік

З метою створення умов для реалізації державної політики, враховуючи
те, що в бюджеті міської ради 2021 рік, передбачені видатки на
компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом
загального користування та залізничним транспортом на приміських
маршрутах, та надання пільг з оплати послуг зв’язку населенню, що
передбачені діючим законодавством та реалізації права на пільговий проїзд
автомобільним транспортом загального користування та залізничним
транспортом на приміських маршрутах, та надання пільг з оплати послуг
зв’язку окремих категорії громадян, які згідно з чинним законодавством
мають на це право, керуючись п.22 ч.1 ст.26,  ч.1 ст.59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада в и р і ш и л а :

1. Затвердити Програму фінансування видатків на компенсаційні
виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом та залізничним
транспортом загального користування на приміських маршрутах, та надання
пільг з оплати послуг зв’язку окремим категоріям громадян Помічнянської
міської ради на 2021 рік.

2. Організацію виконання даного рішення покласти на «Центр
надання соціальних послуг населенню» виконавчого комітету Помічнянської
міської ради. З часу перетворення  «Центр надання соціальних послуг
населенню» виконавчого комітету Помічнянської міської ради організацію
виконання даного рішення покласти на комунальний заклад «Центр надання
соціальних послуг» Помічнянської міської ради.



Міський голова

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію міської ради з питань охорони здоров’я та соціального  захисту
населення.

Микола АНТОШИК



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення № ___ сесії 8 – го скликання
Помічнянської міської ради
від ____ ______________ 2021 року

ПРОГРАМА
фінансування видатків на компенсаційні виплати на
пільговий проїзд автомобільним загального користу-

вання на приміських маршрутах, залізничним транспор-
том та надання пільг з оплати послуг зв’язку окремим

категоріям громадян Помічнянської міської ради
на 2021 рік

І. Паспорт Програми
1. Ініціатор
розроблення
Програми

«Центр надання соціальних послуг населенню»
виконавчого комітету Помічнянської міської ради

2. Підстава для
виконання
Програми

„Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”,  „Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей”, „Про
охорону дитинства”, „Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні”, «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

3. Розробник
Програми

«Центр надання соціальних послуг населенню»
виконавчого комітету Помічнянської міської ради

4. Головний
розпорядник коштів

«Центр надання соціальних послуг населенню»
виконавчого комітету Помічнянської міської ради

5. Учасники
Програми

Помічнянська міська рада, «Центр надання
соціальних послуг населенню» виконавчого комітету
Помічнянської міської ради перевізники, які надають
послуги з перевезення на приміських маршрутах
загального користування автомобільним транспортом,
Укрзалізниця, підприємства що надають послуги
зв’язку.

6. Строк виконання 2021 рік



Програми
7. Перелік
бюджетів, які
беруть участь у
виконанні
Програми

Бюджет Помічнянської міської ради

8. Загальний обсяг
фінансових
ресурсів,
необхідних для
реалізації Програми

В межах фінансових можливостей,  260 000 грн.

II. Загальні положення
Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати на пільговий
проїзд автомобільним транспортом та залізничним транспортом загального
користування на приміських маршрутах, та надання пільг з оплати послуг
зв’язку окремим категоріям громадян Помічнянської міської ради на 2021 рік
(далі - Програма) направлена на організацію пільгового проїзду окремих
категорій громадян Помічнянської міської ради на автомобільному
транспорті та залізничним транспортом загального користування та
забезпечення відшкодування перевізникам витрат (збитків) за пільгові
перевезення окремих категорій громадян Помічнянської міської ради на
приміських маршрутах, та надання пільг з оплати послуг зв’язку окремим
категоріям громадян Помічнянської міської ради.
Перевезення громадян автотранспортом у приміському сполученні, як
правило, здійснюється автобусами (залежить від автопарку, яким володіє
перевізник).
Виконання зазначеної Програми забезпечить скоординовані дії:
- міської ради та підприємств-перевізників по наданню послуг з
безкоштовного проїзду окремих пільгових категорій громадян та надання
пільг з оплати послуг зв’язку окремим категоріям громадян Помічнянської
міської ради, які зареєстровані на приміських маршрутах автомобільним
транспортом загального користування;
 - міської ради та надавачів послуг зв’язку по наданню пільг пільговим
категоріям громадян з оплати послуг зв’язку.

Програма затверджена на підставі п.п. «б» п. 3 ст. 91 БК як місцева
програма соціального захисту окремих категорій громадян, для чого буде
застосовуватись КПКВ 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»; 083035
«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян
на залізничному транспорті»; 0813032 «надання пільг окремим категоріям
громадян з оплати послуг зв’язку».

Завдання: зниження соціальної напруги серед пільгової категорії



населення та компенсація вартості перевезень окремих пільгових категорій
громадян автомобільним транспортом на приміських маршрутах,
залізничним транспортом згідно з укладеним з перевізником договором, та
надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку.

За рахунок коштів міського бюджету не відшкодовуються втрати
доходів від перевезень окремих категорій громадян, що мають відповідні
пільги, та інші видатки, що фінансуються за рахунок інших джерел
відповідно до законодавства.

У ході реалізації Програми можливі зміни та доповнення до її змісту в
залежності від внесення змін до чинного законодавства.

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

Проблема пільгових перевезень пасажирів стояла гостро. Вона і сьогодні
залишається однією з основних причин численних скарг перевізників та
пасажирів-пільговиків.

Причина такої ситуації – відсутність механізмів відшкодування витрат
за пільгове перевезення приміським транспортом за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам.

В 2018 – 2020 роках на ці пільги в міському бюджеті були передбачені
субвенції районному бюджету, а починаючи з 2021 року ці види пільги
фінансуються безпосередньо міською радою..

Ситуація, що склалася, потребує врегулювання, оскільки пільговим
категоріям громадян проблематично скористатися правом на пільговий
проїзд через відсутність фінансового ресурсу у державному бюджеті, а
перевізники несуть фінансові втрати через відсутність компенсаційних
виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян та на свій
власний розсуд визначають пільгові категорії, які безкоштовно перевозять.

З метою контролю за ефективним і цільовим використанням коштів
перевезення пільгової категорій громадян буде здійснюватися шляхом
надання звітності перевізниками сум втрат доходів від перевезення
пільгового контингенту населення міським та приміським громадським
транспортом загального користування .

Програма передбачає забезпечення права на безплатний проїзд
зазначених вище категорій пільговиків на приміських маршрутах
автомобільним транспортом загального користування

IV. Мета Програми

Метою Програми є реалізація прав окремих категорій громадян на
пільговий проїзд автомобільним транспортом загального користування,
залізничним транспортом, та надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв’язку та відшкодування витрат (збитків) підприємству-
перевізнику та надавачу послуг зв’язку.

V. Обсяги та джерела фінансування



Джерелами фінансування Програми є кошти селищного бюджету.
Відшкодування вартості пільгового проїзду до кінця 2021 року на

приміських маршрутах автомобільним загального користування, залізничним
транспортом та надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв’язку проводити в межах фінансових можливостей.

VI. Очікувані результати та ефективність Програми

Очікуваний результат від виконання Програми: організація пільгового
проїзду окремих категорій громадян на приміських маршрутах загального
користування автомобільним транспортом залізничним транспортом та
виплачена компенсація збитків перевізникам від пільгових перевезень
окремих категорій громадян автомобільним транспортом, залізничним
транспортом на приміських маршрутах загального користування та надання
пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку.

Виконання Програми дасть можливість знизити соціальну напругу
серед пільгової категорії населення громади та забезпечить виконання
Помічнянською міською радою повноважень у сфері соціального захисту
населення, зокрема щодо пільг з оплати проїзду на приміських маршрутах та
надання пільг з оплати послуг зв’язку.

VII. Організація та контроль за виконанням Програми

Фінансування Програми здійснюється виключно на підставі договорів
про відшкодування витрат, які укладені безпосередньо між підприємством та
«Центр надання соціальних послуг населенню» виконавчого комітету
Помічнянської міської ради.

Виконавчий комітет Помічнянської міської ради здійснює контроль за
виконанням Програми та при необхідності вносить пропозиції щодо її
коригування.

VIII. Механізм реалізації Програми

Реалізація Програми планується здійснюватись за рахунок
організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів, які
регулюються

Порядком відшкодування вартості встановлення телефону та знижки
на абонентську плату за користування телефоном окремими категоріям
громадян

Порядком відшкодування витрат від пільгового перевезення окремих
категорій громадян на міських та приміських маршрутах загального
користування;

Порядком відшкодування витрат за пільгові перевезення залізничним
транспортом пільгових категорій громадян;

____________________________________________



Порядок
відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на

абонентську плату за користування телефоном окремими категоріям
громадян

         1. Цей Порядок регламентує проведення відшкодування вартості
встановлення телефону та знижки на абонентську плату громадянам, які
мають таке право відповідно до Закону України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», Закону
України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів
внутрішніх справ та їх соціальний захист», Закону України «Про соціальний
захист багатодітних сімей» иза рахунок коштів міського бюджету.

2.  Перелік категорій пільговиків:
Нормативний документ Категорія пільговика %

пільги
Інваліди Великої Вітчизняної війни та війни з Японією

100
Інші інваліди війни 50
Учасники бойових дій 50
Учасники війни 50

Закон України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального
захисту»

Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни
50

Закон України «Про жертви
нацистських переслідувань»

Жертви нацистських переслідувані, які визначенні ст.
6.1-6.4 ЗУ «Про жертви нацистських переслідувань»

50
Ветерани військової служби 50
Вдови (вдівці) ветеранів військової служби 50
Ветерани органів внутрішніх справ 50
Вдови (вдівці) ветеранів органів внутрішніх справ

50
Ветерани державної пожежної охорони 50
Вдови (вдівці) ветеранів державної пожежної охорони 50
Ветерани Державної служби спеціального зв’язку 50
Вдови (вдівці) ветеранів Державної служби
спеціального зв’язку

50

Ветерани служби цивільного захисту 50
Вдови (вдівці) ветеранів служби цивільного захисту

50
Ветерани Державної кримінально виконавчої служби

50
Вдови (вдівці) ветеранів Державної кримінально
виконавчої служби 50
Ветерани податкової міліції 50

Закон України «Про статус ветеранів
військової служби і ветеранів органів
внутрішніх справ та їх соціальний
захист»

Вдови (вдівці) ветеранів податкової міліції 50
Звільнені з військової служби особи, які стали
інвалідами під час проходження військової служби

50
Батьки та члени сім’ї військовослужбовців, які
загинули (померли) або пропали безвісти під час
проходження військової служби 50

Закон України  «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців
та членів їх сімей»

Дружини (чоловіки) військовослужбовців, які пропали
безвісти 50

Закон України «Про статус і Особа (ЧАЕС) І категорії 50



Особа (ЧАЕС) ІІ категорії - ліквідатор 50
Особа (ЧАЕС) ІІ категорії - потерпілий 50

соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» Дружина (чол.) (ЧАЕС) померлого 50
Закон України «Про охорону
дитинства»

Багатодітні сім’ї 50

           3. Порядок визначає механізм здійснення видатків з міського бюджету
на відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на абонентську
плату за користування телефоном згідно розрахунку видатків на
відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг громадянам, які мають на
це право.

Відшкодування вартості встановлення телефонів та знижки на
абонентську плату за користування телефоном проводиться щомісячно на
підставі наданого підприємством (організацією), яка надала послуги з
встановлення телефонів, до комунальної установи «Центр надання
соціальних послуг» Помічнянскьї міської ради «Розрахунку видатків на
відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг».

    4. Фінансування здійснюється тільки в межах бюджетних асигнувань,
враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років,
узятих на облік в органах Державного казначейства України.
           Для отримання компенсації підприємство щомісяця до 25 числа місяця
наступного за звітним, повинне надавати до управління соціального захисту
населення райдержадміністрації наступну звітність:
           - відомість обліку сум втрат доходів від встановлення телефону та
знижки на абонентську плату за користування телефоном, відповідно до
пункту 10 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб,
які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 29.01.03 р. № 117 зі змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 22.02.06 р.  № 180.
         5. Звіти підписуються та скріплюються печаткою підприємства.

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг»
Помічнянської міської ради має право перевіряти правильність та
достовірність складання звітів, наданих для отримання компенсаційних
виплат.
          6.Щомісяця Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг»
Помічнянської міської ради готує реєстри про фактично нараховані суми і
складає з підприємством акти звіряння за формою, затвердженою
Міністерством праці та соціальної політики України від 28.03.2003 № 83
"Про затвердження форми № 3-пільга", у визначені законодавством строки
надає їх до фінансового відділу міської ради та організовує здійснення
відповідних розрахунків у п'ятиденний термін після отримання коштів.
          7. Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг»
Помічнянської міської ради щомісяця до 15 числа подає фінансового відділу
міської ради акти звіряння розрахунків витрат, пов’язаних з встановлення
телефонів та знижки на абонентську плату за користування телефоном
пільговим категоріям населення Помічнянської міської ради згідно з формою
“3- пільга”.



          8. Фінансовий  відділ міської ради здійснює фінансування Програми
через Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг населеню»
Помічнянської міської ради для подальшого перерахування підприємству,
яке здійснює встановлення телефонів та знижки на абонентську плату за
користування телефоном пільговим категоріям мешканців громади.
          9. Спори, що виникають між підприємством та управлінням
соціального захисту населення райдержадміністрації вирішуються шляхом
переговорів.

У випадках недосягнення згоди між сторонами спори вирішуються
згідно з чинним законодавством України.

_____________________________________



Порядок відшкодування витрат від пільгового перевезення окремих
категорій громадян на міських та приміських маршрутах

загального користування

1. Загальні положення
        1.1. Порядок проведення розрахунків за відшкодування витрат від
пільгового перевезення окремих категорій громадян, які мають право на
безкоштовний проїзд міським, приміським пасажирським транспортом
загального користування визначає процедуру прийняття від суб'єктів
господарювання (перевізників), які здійснюють перевезення громадян
міським та приміським транспортом, щомісячних звітів про перевезення
пасажирів пільгової категорії, розрахунку сум компенсаційних виплат за
пільговий проїзд міським та приміським автомобільним транспортом
загального користування окремих категорій громадян.

Порядок розроблено з урахуванням положень Порядку проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального
користування.

                    1.2.   Порядок розроблено на підставі:
- Бюджетного кодексу України;
- Закону України "Про автомобільний транспорт ";
- Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 "Про
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів
міських рад щодо регулювання цін (тарифів)";
- постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 "Про Єдиний
державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги";
- постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 141 «Про внесення
змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту»;
- Інструкція про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським
транспортом на маршрутах, затверджена наказом Міністерства статистики
України від 27.05.96 р. № 150, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 30.05.96 р за № 258/1283;
        1.3. За рахунок коштів з міського бюджету здійснюється компенсація
пільгових перевезень окремих категорій громадян при здійсненні соціально
значущих послуг автомобільного транспорту.

2. Перелік категорій пільговиків
        2.1. Перелік категорій пільговиків, за проїзд яких проводяться
компенсаційні виплати за рахунок міського бюджету.

Діючим законодавством визначені наступні категорії пільговиків, які
мають право на 100 % пільгу на проїзд міським та приміським
автомобільним транспортом загального користування, що фінансується з
міського бюджету:

Нормативний документ Категорія пільговика
Закон України "Про статус ветеранів інваліди війни



війни, гарантії їх соціального
захисту"

учасники бойових дій

постраждалі внаслідок
Чорнобильської катастрофи 1
категорії
ліквідатори аварії на ЧАЕС 2 А
категорії

Закон України "Про статус і
соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи "

дитина-інвалід, якій встановлено
інвалідність, пов'язану з наслідками
Чорнобильської катастрофи
інваліди 1 групи
інваліди 2 групи
інваліди 3 групи
діти-інваліди

ст. 38 Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в
Україні" та постанова Кабінету
Міністрів України від 16.08.1994
№ 555 «Про поширення чинності
постанови Кабінету Міністрів
України від 17 травня 1993 р. N 354»

особи, які супроводжують інвалідів
1 групи або дітей- інвалідів (не
більше одного супроводжуючого)

Постанова Кабінету міністрів
України від 17.05.1993 № 354 «Про
безплатний проїзд пенсіонерів на
транспорті загального користування»

Пенсіонери за віком

ветерани військової служби
ветерани органів внутрішніх справ
ветерани державної пожежної
охорони
ветерани податкової міліції
ветерани Державної служб
спеціального зв'язку та захисту
інформації України
ветерани служби цивільного захисту

Закон України "Про статус ветеранів
військової служби і ветеранів органів
внутрішніх справ та їх соціальний
захист"

ветерани Державної кримінально-
виконавчої служби
особи, звільнені з військової служби,
які стали інвалідами під час
проходження військової служби

Закон України "Про соціальний
правовий захист військово-
службовців та членів їх сімей"

батьки військовослужбовців, які
загинули чи померли або пропали
безвісти під час проходження
військової служби

Закон України "Про прокуратуру" Пенсіонерами з числа слідчих
прокуратури

Закон України "Про реабілітацію
жертв політичних репресій"

Реабілітовані громадяни, які стали
інвалідами внаслідок репресій або є
пенсіонерами

Закон України "Про охорону
дитинства"

Діти з багатодітних сімей



Перелік категорій пільговиків може бути розширений (змінений)
відповідно до законодавства України.
       2.2. Пільги на безоплатний проїзд міським та приміським автомобільним
пасажирським транспортом загального користування надаються незалежно
від місця проживання осіб, які мають право на пільги.
       2.3. Пільги надаються на підставі посвідчення, що дає право на пільги.

3. Порядок відшкодування витрат від пільгового перевезення
       3.1. Помічнянська міська рада, як Замовник та комунальна установа
«Центр надання соціальних послуг» Помічнянської міської ради, як Платник
укладають договір із кожним перевізником для здійснення безкоштовних
перевезень пільгових категорій населення Помічняської міської ради
пасажирським автомобільним транспортом загального користування.
       3.2. Робоча група з перевірки перевезень пільгової категорії населення
міської ради щоквартально:
- спільно з представниками перевізників проводить обстеження
пасажиропотоку на міських та приміських маршрутах;
- протокольно оформляє результати обстеження для застосування у
проведенні розрахунків на відшкодування приватним перевізникам витрат
від пільгового перевезення;
       3.3. Перевізники, які здійснюють безкоштовні перевезення пільгових
категорій мешканців міської ради зобов'язані:
- беззаперечно виконувати вимоги Законів України «Про транспорт» (ст. 12
«Обов'язки та права підприємств транспорт») та «Про автомобільний
транспорт» (ст.37 «Додаткові зручності для окремих категорій пасажирів під
час перевезень») в частині надання права на пільги громадян щодо
користування транспортом, відповідно до укладених договорів;
- безперешкодно допускати представників робочої групи для обстеження
пасажиропотоку та перевірки правильності ведення обліку безплатно
перевезених пасажирів;
- своєчасно надавати Платнику розрахунки втрат від пільгового перевезення
окремих категорій громадян на міських та приміських маршрутах.

4. Порядок виділення та використання компенсації

4.1. Фінансування здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та
тільки в межах бюджетних асигнувань, враховуючи необхідність виконання
бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного
казначейства України.

4.2. Для отримання компенсації перевізник щомісяця до 25 числа місяця
наступного за звітним, повинен надавати до комунальної установи «Центр
надання соціальних послуг» Помічнянської міської ради наступну звітність:
- відомість обліку сум втрат доходів від перевезення пільгового контингенту
населення міським та приміським громадським транспортом загального
користування, відповідно до пункту 10 Положення про Єдиний державний
автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого



постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.03 р. № 117 зі змінами.
Звіти підписуються та скріплюються печаткою (при наявності) перевізника.

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Помічнянської
міської ради має право перевіряти правильність та достовірність складання
звітів, наданих для отримання компенсаційних виплат.

4.3. Щомісяця комунальна установа «Центр надання соціальних послуг»
Помічнянської міської ради готує реєстри про фактично нараховані суми і
складає з перевізником акти звіряння за формою, затвердженою
Міністерством праці та соціальної політики України від 28.03.2003 № 83
"Про затвердження форми   № 3-пільга", у визначені законодавством строки
надає їх до фінансового відділу міськради та організовує здійснення
відповідних розрахунків у п'ятиденний термін після отримання коштів.

4.4. Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг»
Помічнянської міської ради щомісяця до 15 числа подає до фінансового
управління райдержадміністрації акти звіряння розрахунків витрат,
пов'язаних з безкоштовним перевезенням пільгових категорій населення
Помічнянської міськради згідно з формою “3- пільга”.

4.5. Фінансовий відділ міської ради здійснює фінансування Програми
через комунальна установа «Центр надання соціальних послуг»
Помічнянської міської ради для подальшого перерахування перевізникам, які
здійснюють безкоштовні перевезення пільгових категорій мешканців міської
ради.

5. Порядок розгляду спорів
5.1 Спори, що виникають між перевізниками та управлінням соціального

захисту населення райдержадміністрації вирішуються шляхом переговорів.
5.2 У випадках недосягнення згоди між сторонами спори вирішуються

згідно з чинним законодавством України.

_________________________________________



Порядок
відшкодування витрат за пільгові перевезення залізничним

транспортом пільгових категорій громадян

1. Цей Порядок регламентує проведення відшкодування вартості
проїзду залізничним транспортом окремих категорій громадян, відповідно до
постанов Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1359 «Про
затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за
пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян»,
від 29.01.2003 № 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб,
які мають право на пільги" .

2.Порядок визначає механізм здійснення видатків з міського бюджету
та на відшкодування вартості проїзду залізничним транспортом окремих
категорій громадян у відповідності до чинного законодавства.
           3.Відшкодування вартості проїзду залізничним транспортом окремих
категорій громадян здійснюється на підставі:

- договору укладеного між комунальною установою «Центр надання
соціальних послуг» Помічнянської міської ради та підприємством, що надає
транспортні послуги окремим категоріям громадян;

     - поданих підприємством - перевізником розрахунків на суму, яка
підлягає компенсації.

     4.Фінансування здійснюється тільки в межах бюджетних асигнувань,
враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років,
узятих на облік в органах Державного казначейства України.
           Для отримання компенсації перевізник щомісяця до 25 числа місяця
наступного за звітним, повинен надавати до комунальної установи «Центр
надання соціальних послуг» Помічнянської міської ради наступну звітність:
           - відомість обліку сум втрат доходів від перевезення пільгового
контингенту населення міської ради міським та приміським громадським
транспортом загального користування, відповідно до пункту 10 Положення
про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на
пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.03 р.
№ 117 зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 22.02.06 р.  № 180.

5.Звіти підписуються та скріплюються печаткою перевізника.
Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Помічнянської
міської ради має право перевіряти правильність та достовірність складання
звітів, наданих для отримання компенсаційних виплат.

6.Щомісяця комунальна установа «Центр надання соціальних
послуг» Помічнянської міської ради готує реєстри про фактично нараховані
суми і складає з перевізником акти звіряння за формою, затвердженою
Міністерством праці та соціальної політики України від 28.03.2003 № 83
"Про затвердження форми   № 3-пільга", у визначені законодавством строки



надає їх до фінансовому відділу міської ради та організовує здійснення
відповідних розрахунків у п'ятиденний термін після отримання коштів.
             7. Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг»
Помічнянської міської ради щомісяця до 15 числа подає до фінансового
відділу міської ради акти звіряння розрахунків витрат, пов'язаних з
безкоштовним перевезенням пільгових категорій населення Помічнянської
міської ради згідно з формою “3- пільга”.

8.Фінансовий відділ міської ради здійснює фінансування Програми
через комунальну установу «Центр надання соціальних послуг»
Помічнянської міської ради для подальшого перерахування перевізнику,
який здійснює безкоштовні перевезення пільгових категорій мешканців
міської ради залізничним транспортом.

9.Спори, що виникають між перевізником та управлінням
соціального захисту населення райдержадміністрації вирішуються шляхом
переговорів.

У випадках недосягнення згоди між сторонами спори вирішуються
згідно з чинним законодавством України.

_____________________________________
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