УКРАЇНА

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХV СЕСІЯ VII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 337
від "30" березня 2017 р.

м.Моршин

Про Програму компенсації пільгових
перевезень окремих категорій
громадян (мешканців міста Моршина)
в залізничному транспорті
приміського сполучення на 2017 рік
З метою соціального захисту окремих категорій громадян в частині
безоплатного проїзду в приміському пасажирському залізничному транспорті,
Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Моршинська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму компенсації пільгових перевезень окремих
категорій громадян (мешканців міста Моршина) в залізничному транспорті
приміського сполучення на 2017 рік, що додається.
2. Фінансовому управлінню міської ради (Мельничук І.А.) передбачити
фінансування видатків, виходячи з фінансових можливостей міського бюджету
міста Моршина на 2017 рік, для виконання заходів Програми.
3. Управлінню праці та соціального захисту населення Моршинської
міської ради (Сидор М. В.) вжити відповідних заходів стосовно реалізації
Програми.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з соціально-гуманітарних питань (Крук В.М.)

Міський голова

Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ
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Марія СИДОР

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Згідно з Законом України “Про залізничний транспорт” пільгові
перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими
правами, забезпечують перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на
залізничному транспорті приміського сполучення. Органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування зобов'язані надати перевізникам, які
здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за
регульованими тарифами, компенсацію відповідно до Закону.
Відповідно до частини п’ятої статті 102 Бюджетного кодексу України
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян, визначених
законодавством, здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам.
До 2016 року у Державному бюджеті України передбачались видатки на
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, визначених
законодавством.
Перелік окремих категорій пасажирів, за проїзд яких здійснюються
компенсаційні відшкодування у приміських поїздах міста Моршина,
представлений у додатку до цієї Програми.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» відсутні
видатки на відшкодування коштів за перевезення пільгових категорій громадян
на міському пасажирському транспорті загального користування.
Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого
бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення
та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.
Дана Програма розроблена для забезпечення безоплатного проїзду
соціально незахищених верств населення міста у зв’язку з відсутністю
відшкодування компенсаційних виплат за пасажирські перевезення з
Державного бюджету у 2017 році.
Виходячи з фінансових можливостей міського бюджету міста Моршина,
для забезпечення реалізації Програми необхідно виділення коштів, в розмірі
35,0 тис. гривень.
Розділ 2. Мета Програми
Програма направлена на розв’язання проблем соціального захисту
громадян (мешканців міста Моршина), які мають право пільгового проїзду
згідно з діючим законодавством.
Розділ 3. Завдання Програми
Компенсація вартості перевезень пільгових категорій громадян на
приміських маршрутах, відповідно до укладеного з регіональною філією
«Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» договору, за рахунок міського
бюджету м. Моршина у зв’язку з відсутністю субвенції з державного бюджету
на 2017 рік місцевим бюджетам в частині фінансування компенсаційних виплат

за пільговий проїзд в приміському залізничному транспорті окремих категорій
громадян. Зниження соціальної напруги серед населення міста.
Розділ 4. Механізм реалізації Програми
Порядок проведення розрахунку втрат доходів регіональній філії
«Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за безоплатний проїзд на
приміських поїздах окремих категорій громадян визначає процедуру прийняття
від суб’єктів господарювання, які здійснюють перевезення громадян,
щомісячних облікових форм про недоотримані кошти за перевезення
залізничним транспортом окремих категорій громадян (мешканців міста
Моршина), створених на основі відомостей продажу квитків.
За рахунок коштів міського бюджету м. Моршина здійснюється
компенсація втрат доходу від безоплатних перевезень окремих категорій
громадян (мешканців міста Моршина) на залізничному транспорті приміського
сполучення.
Проведення компенсаційних виплат за проїзд окремих категорій громадян
залізничним транспортом здійснюється відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 16 грудня 2009 року № 1359 “Про затвердження Порядку
розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним
транспортом окремих категорій громадян”.
Перелік окремих категорій пасажирів, які враховуються при проведенні
розрахунків компенсаційних виплат за рахунок коштів державного та міського
бюджетів, визначається у відповідності до замовлення на види та обсяги
пільгових перевезень та порядку компенсації збитків перевізника від пільгових
перевезень згідно з положеннями статті 9 Закону України “Про залізничний
транспорт”, а саме додатком «Перелік окремих категорій пасажирів, які мають
право на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення
відповідно до чинного законодавства».
Пільги надаються мешканцям міста Моршина на підставі посвідчення, що
підтверджує правовий статус окремої категорії пасажира-пільговика.
Компенсація втрат доходу регіональній філії «Львівська залізниця» ПАТ
«Укрзалізниця» за виконання безоплатних перевезень окремих категорій
пасажирів здійснюється на підставі укладеного підприємством-перевізником
договору з управлінням праці та соціального захисту населення Моршинської
міської ради.
Для отримання компенсації втрат доходу регіональній філії «Львівська
залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від безоплатного перевезення окремих
категорій пасажирів необхідно щомісяця до 10 числа місяця, наступного за
звітним, надавати до управління праці та соціального захисту населення
Моршинської міської ради звіт про втрати доходу від безоплатних перевезень
окремих категорій пасажирів (облікові форми).
Відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих
категорій громадян здійснюється головним розпорядником міського бюджету
згідно з розрахунками, поданими підприємством-перевізником у межах
бюджетних призначень на відповідний рік.

Звіти про втрати доходу від безоплатних перевезень окремих категорій
пасажирів підписуються та скріплюються печаткою суб’єктом господарювання
та подаються до управління праці та соціального захисту населення
Моршинської міської ради.
Щомісяця управління праці та соціального захисту населення
Моршинської міської ради готує реєстри про фактично нараховані суми і
підписує з регіональною філією «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»
акти звіряння.
Розділ 5. Джерела та обсяг фінансування заходів Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів
міського бюджету міста в межах видатків, затверджених міським бюджетом на
2017 рік за відповідним напрямком, виходячи з фінансових можливостей
міського бюджету міста Моршина.
Для забезпечення реалізації Програми необхідно виділення коштів, в
розмірі 35,0 тис. гривень.
Розділ 6. Очікувані результати від виконання Програми
Соціальний захист найбільш незахищених верств населення Моршина та
покращення їх матеріального становища.
Забезпечення безперешкодного права пільгового проїзду окремих
категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні.
Надання компенсаційних виплат регіональній філії «Львівська залізниця»
ПАТ «Укрзалізниця» за пільговий проїзд окремих категорій громадян надасть
змогу забезпечити та комплексно розв’язати проблеми з ремонтом та
оновленням рухомого складу, а також інших проблем підприємства.
Секретар ради

Микола Воєвода

Додаток
до
Програми
компенсації
пільгових перевезень окремих категорій
громадян (мешканців міста Моршина) на
залізничному транспорті приміського
сполучення на 2017 рік
Перелік окремих категорій пасажирів, за проїзд яких здійснюються
компенсаційні відшкодування у приміських поїздах міста Моршина
І. Ветерани війни:
1. Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них (в т.ч. АТО);
2. Інваліди війни 1-3 груп;
3. Особа, яка супроводжує інваліда війни 1-ї групи;
4. Члени сімей загиблих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців.
ІІ. Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи:
5. Громадяни, віднесені до категорії 1;
6. Громадяни-учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які
належать до категорії 2;
7. Діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською
катастрофою.
ІІІ. Інваліди:
8. Інваліди 1-3 груп;
9. Інваліди по зору 1-3 груп;
10. Дитина-інвалід;
11. Особа, яка супроводжує інваліда I групи або дитину-інваліда.
ІV. Інші категорії громадян:
12. Пенсіонери за віком;
13. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються
або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах;
14. Діти до 6 років (без зайняття окремого місця для сидіння);
15. Діти з багатодітних сімей;
16. Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани
податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної
кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту,
ветерани
Державної
служби
спеціального
зв’язку
та
захисту
інформації України.
Секретар ради

Микола Воєвода

