
   
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК П'ЯТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 24.01.2020   № 16
с. Миколаївка
Про  внесення  змін  до  рішення  42  сесії  Миколаївської  сільської  ради
сьомого скликання від 18.11.2019 року № 27 «Про затвердження «Програми
відшкодування  компенсації  за  перевезення  окремих  пільгових  категорій
громадян  на  приміських  маршрутах  загального  користування
автомобільним транспортом на 2020 рік» 

Керуючись  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  ст.  29,  37  Закону  України  «Про  автомобільний  транспорт»,  ст.  91
Бюджетного  Кодексу  України  та  з  метою  оптимізації  організації  пільгового
проїзду  пільгової  категорії  населення  та  учасників  бойових  дій
антитерористичної операції на приміських маршрутах загального користування
автомобільним  транспортом,  розглянувши  пропозицію  постійної  комісії
сільської ради з питань охорони прав людини, законності, соціального захисту
населення, охорони здоров’я, сільська рада вирішила:

1. Внести  до  Програми  відшкодування  компенсації  за  перевезення
окремих  пільгових  категорій  громадян  на  приміських  маршрутах
загального  користування  автомобільним  транспортом  на  2020  рік,  а
саме:
1.1. Паспорт програми доповнити пунктом 10: 

10 Передбачений у бюджеті 
сільської ради обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми на 2020 рік, всього

580 745,00 грн., а саме:
(с.Спаське:
1 чол.*31 грн.*46 р.*11 міс.= 15686,00;
с.Миколаївка:
8 чол.*26 грн.*80 р.*11 міс.= 183 040,00;
с.Кровне:
13 чол.*21 грн.*33 р.*11 міс.= 99099,00;
с.Руднівка:
4 чол.*18грн.*40р.*11 міс.= 31680,00;



с.Рогізне + с.Мар`ївка + с.Северинівка:
25 чол.*20 грн.*38 р.*11 міс.= 209000,00;
с.Кекине + с.Капітанівка + с.Софіївка + 
с.Склярівка:

9 чол.* 30грн.*16р.*11 міс. =47520,00

1.2. Абзац перший Розділу ІІ «Визнання проблем, на розв'язання яких
спрямована Програма», доповнити словами:
«учасники БД (АТО) – 75 особи, сім'я загиблого учасника АТО –
1 особа.»

1.3. Абзац  перший Розділу  ІV «Ресурсне  забезпечення  Програми»,
викласти в такій редакції:
«Обсяги  фінансування  на  виконання  Програми  визначені  у
додатку № 1 та додатку № 3 до Програми»

1.4. Доповнити Програму Додатком 3 «Загальне прораховане 
ресурсне забезпечення Програми відшкодування компенсації за 
перевезення учасників АТО та сім`ї загиблого учасника АТО на 
приміських маршрутах загального користування автомобільним 
транспортом на 2020 рік (додається)

1.5. Додати до Порядку відшкодування компенсації за перевезення 
окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах
загального користування автомобільним транспортом 
Додаток 5 «Договір про компенсацію за перевезення учасників 
АТО та сім`ї загиблого учасника АТО  на приміських маршрутах 
загального користування автомобільним транспортом по 
Миколаївській сільській раді на 2020 рік» (додається)

1.6. Пункт  1  «Загальні  положення»  Порядку  відшкодування
компенсації  за  перевезення  окремих  пільгових  категорій
громадян  на  приміських  маршрутах  загального  користування
автомобільним транспортом на 2020 рік, доповнити підпунктами
1.7 та 1.8:

1.6.1.  1.7.»Громадяни,  зазначені  у  підпункті  1.6  пункту  1,  які
зареєстровані на території населеного пункту, але фактично не
проживають  за  місцем  реєстрації  –  не  отримують  талони  на
безкоштовний  проїзд.  Підтверджувальним  документом  про
постійне  місце  проживання  є  Акт  підтвердження  місця
проживання».

1.6.2. 1.8.  «У  разі  зафіксованого  використання  особою  проїзних
талонів, виданих на ім'я іншої особи, громадянин, який передав
свій  талон  іншій  особі  та  особа,  яка  ним  скористалася,
позбавляються проїзних талонів на 3 місяці, а при повторному
порушенні – на 1 рік».



2. Затвердити  Програму  відшкодування  компенсації  за  перевезення
окремих  пільгових  категорій  громадян  на  приміських  маршрутах
загального  користування  автомобільним  транспортом  на  2020  рік з
додатками,  зі  змінами та  доповненнями в  новій  редакції  (додаток  1
додається).

3. Затвердити  Порядок  відшкодування  компенсації  за  перевезення
окремих  пільгових  категорій  громадян  на  приміських  маршрутах
загального  користування  автомобільним  транспортом  на  2020  рік  зі
змінами та доповненнями в новій редакції (додаток 2 додається).

4. Рішення  набирає  чинності  з  дня  офіційного  оприлюднення  на
офіційному  сайті  Миколаївської  сільської  ради  згідно  чинного
законодавства.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань охорони прав людини, законності, соціального
захисту населення, охорони здоров’я.

Сільський голова         Сергій САМОТОЙ


