Додаток 1
до рішення 3 сесії Миколаївської
сільської ради
8 скликання від
10.12.2020 року № проєкт

ПРОГРАМА
відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій
громадян на приміських маршрутах загального користування
автомобільним транспортом по Миколаївської сільської ради на 2021 рік
Розділ І. Загальна характеристика Програми
Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових
категорій громадян на приміських маршрутах загального користування
автомобільним транспортом по Миколаївській сільській раді Сумського району
Сумської області на 2021 рік (далі - Програма) направлена на організацію
пільгового проїзду окремих пільгових категорій громадян на приміських
маршрутах загального користування та забезпечення компенсації збитків
перевізників від пільгових перевезень окремих категорій громадян на
приміських маршрутах загального користування.
Програма розроблена відповідно до Бюджетного Кодексу України, Законів
України «Про автомобільний транспорт», «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які
не мають права на пенсію, та інвалідам», «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх
соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», «Про охорону дитинства» та постанови Кабінету Міністрів
України від 17.05.1993 № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті
загального користування» та від 16.08.1994 № 555 «Про поширення чинності
постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. № 354».

ПАСПОРТ
Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових
категорій громадян на приміських маршрутах загального користування
автомобільним транспортом в Миколаївській сільській раді на 2021 рік
1.

Ініціатор
Програми

розроблення Виконавчий комітет сільської ради,
постійна комісія сільської ради з питань
охорони прав людини, законності,

2.

Розробник Програми

3.

Співрозробники Програми

4.

Відповідальний
Програми

5.

депутатської діяльності та етики,
соціального захисту населення, освіти,
охорони здоров’я, культури молоді та
спорту.
Виконавчий комітет сільської ради,
постійна комісія сільської ради з питань
охорони прав людини, законності,
депутатської діяльності та етики,
соціального захисту населення, освіти,
охорони здоров’я, культури молоді та
спорту.
Фінансове управління сільської ради

виконавець Постійна комісія сільської ради з питань
охорони прав людини, законності,
депутатської діяльності та етики,
соціального захисту населення, освіти,
охорони здоров’я, культури молоді та
спорту.
Учасники Програми
Виконавчий комітет сільської ради,
постійна комісія сільської ради з питань
охорони прав людини, законності,
депутатської діяльності та етики,
соціального захисту населення, освіти,
охорони здоров’я, культури молоді та
спорту.
перевізники, які надають послуги з
перевезення
пільгових
категорій
громадян автомобільним транспортом на
приміських
маршрутах
загального
користування.

6.

Термін реалізації Програми

2021 рік

7.

Перелік бюджетів, які беруть Сільський бюджет
участь у виконанні Програми

8.

Загальний розрахований обсяг 1 867 188,00 грн.
фінансових
ресурсів,
необхідних для
реалізації
Програми на 2021 рік, всього

9

Передбачений
у
бюджеті
сільської
ради
обсяг
фінансових
ресурсів,
необхідних
для
реалізації
Програми на 2021 рік, всього

968 016,00 грн., а саме:
(с.Спаське:
30 чол.*36грн.*4 р.*12 міс.= 51 840,00;
с.Миколаївка:
148 чол.*26 грн.*4 р.*12 міс.= 198 912,00;
с.Кровне:
173 чол.*25 грн.*4 р.*12 міс.= 207 600,00;

10

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

с.Рогізне:
100 чол.*25 грн.*4 р.*12 міс.= 120 000,00;
с. Яструбине:
198 чол.*41грн.*4р.*12міс.=389 664,00
899 172,00 грн., а саме:
(с.Спаське:
1 чол.*36 грн.*36 р.*12 міс.= 15 552,00;
с.Миколаївка:
7 чол.*28 грн.*80 р.*12 міс.= 188 160,00;
с.Кровне:
13 чол.*25 грн.*33 р.*21 міс.= 128 700,00;
с.Руднівка:
4чол.*23грн.*40р.*12 міс.= 44 160,00;
с.Рогізне + с.Мар`ївка + с.Северинівка:
25 чол.*25 грн.*38 р.*12 міс.= 285 000,00;
с.Кекине + с.Капітанівка + с.Софіївка +
с.Склярівка:
9 чол.* 35грн.*16р.*12 міс. =60 480,00;
с. Яструбине:
9 чол.*41 грн.*40р.*12 міс. = 177 120,00.

Розділ ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована
Програма
В сільській раді зареєстровано 5473 особи, з них проживає 1933 особи, які
мають право на пільговий проїзд у приміському автомобільному транспорті
загального користування згідно з чинним законодавством, в тім числі: інваліди
війни – 18 особи, учасники бойових дій (ВВВ та інших держав)– 10 осіб,
пенсіонери за віком - 1546 осіб, інваліди – 184 осіб, ветерани військової служби,
ветерани органів внутрішніх справ - 2 особа, громадяни, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1 та учасники ліквідації) - 25
осіб, діти з багатодітних сімей- 72 осіб, учасники БД (АТО) – 73 особи, сім`я
загиблого учасника АТО – 3 особи.
До 2018 року у Державному бюджеті України передбачались видатки на
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, визначених
законодавством.
В Законі України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» відповідні
видатки у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам не були
передбачені.
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.
Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, оскільки
пільговим категоріям громадян проблематично скористатися правом на
пільговий проїзд через відсутність фінансового ресурсу, а перевізники несуть
фінансові втрати через відсутність компенсаційних виплат за пільгове
перевезення окремих категорій громадян.
Розв’язання даної проблеми потребує скоординованих дій структурних
підрозділів органу виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Програму передбачається виконати протягом 2021 року.
Розділ ІІІ. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій
громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом на приміських
автобусних маршрутах загального користування та відшкодування компенсації
за перевезення окремих пільгових категорій громадян в Миколаївській сільській
раді перевізникам, які здійснюють перевезення на приміських маршрутах
автомобільним транспортом загального користування за рахунок коштів
місцевого бюджету.
Розділ ІV. Ресурсне забезпечення Програми.
Обсяги фінансування на виконання Програми визначені у додатку № 1 до
Програми.
Розділ V. Заходи Програми
Захід Програми, виконавці та терміни його виконання визначені у додатку
№ 2 до Програми.
Розділ VІ. Результативні показники
(критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми)
Завдання: Зниження соціальної напруги серед пільгової категорії
населення району.
Компенсація вартості перевезень окремих пільгових категорій громадян
автомобільним транспортом на приміських маршрутах згідно укладених з
перевізниками договорів, до моменту внесення змін до Бюджету сільської ради
на 2021 рік.
Очікуваний результат: Реалізація Програми забезпечить організацію
пільгового проїзду окремих категорій громадян на приміських маршрутах
загального користування автомобільним транспортом та компенсацію збитків
перевізникам від пільгових перевезень окремих категорій громадян
автомобільним транспортом на приміських маршрутах загального користування.
Розділ VІІ. Система управління та контролю за ходом виконання
Програми.
Організаційний супровід та координація діяльності щодо виконання
Програми здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності
Миколаївської сільської ради до Порядку відшкодування компенсації за
перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах
загального користування автомобільним транспортом в Миколаївській сільській
раді на 2021 рік.
Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією
сільської ради з питань охорони прав людини, законності, депутатської
діяльності та етики, соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я,
культури молоді та спорту.
Секретар сільської ради

В.В. Непийвода

Додаток 1
до Програми

Загальне прораховане ресурсне забезпечення
Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян
на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом по
Миколаївської сільській раді на 2021 рік
Витрати на перевезення окремих пільгових категорій громадян, в тому Усього
числі:
витрат на
Маршрут
Інвалідів Ветеранів
Діти
Громадя Пенсі Інвалі
Учасн виконанн
я
війни,
військової
багатодіт
ни, що
о
ди, осіб ики
УБД,
служби,
них сімей,
постр.
нери
АТО, Програми
,
осіб
ветеранів
осіб
внасл.
за
сімї
органів ВС,
Чорноб.
віком,
загиб осіб
осіб
катастр. осіб
лих,
осіб
Миколаївка –
2
17
4
242
53
7
325 осіб
Суми
Розрахунок:
Ціна 1 квитка
28,00 грн.
ГоловашівкаСтепаненкове
-Суми
Розрахунок:
Ціна 1 квитка
35,00 грн.
Суми-Рогізне
Розрахунок:
Ціна 1 квитка
25,00 грн.
СумиСклярівка
Розрахунок:
Ціна 1 квитка
22,00 грн.
СумиКекинеЯструбине
Розрахунок:
Ціна 1 квитка
39,00 грн.
Спаське –
Суми
Розрахунок:
Ціна 1 квитка
36,00 грн.
Кровне –
Суми

325 особи*56 грн.(ціна 2-х квитків)*12 міс.=

2

-

5

2

64

4

218400
грн.
14

91 осіб* 70,00 грн.(ціна 2 квитків)*12 міс.=

7

1

12

9

286

34

76440 грн.

18

367 осіб* 50,00 грн.(ціна 2 квитків)*12 міс.=

1

-

12

-

108

26

-

10

6

373

47

4

-

6

-

50

-

14

1

10

4

423

20

492 особи*50 грн.(ціна 2-х квитків)*12 міс.=
Розрахунок:
Ціна 1 квитка
25,00 грн.
28
2
72
25
1546
184
Всього, осіб
Загальний розрахований обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
Програми на 2021 рік,

450 осіб

421200
грн.
1

56 особи*72 грн.(ціна 2-х квитків)*12 міс.=

16

151 осіб
79728 грн.

450 осіб* 78,00 грн.(ціна 2 квитків)*12 міс.=

-

367 осіб
220200
грн.

151 особи* 44,00 грн.(ціна 2 квитків)*12 міс.=

-

91осіб

56 осіб
48384 грн.

18

492 осіб
295200
грн.

76

Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проектів місцевих бюджетів на
відповідний бюджетний період у межах видатків, передбачених головному розпорядникові
бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

1933 осіб
1359552
грн.

Додаток №2
до Програми
Заходи
Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах
загального користування автомобільним транспортом в Миколаївській сільській раді на 2021 рік
Перелік заходів програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування
(вартість), тис.грн.
Всього
у тому
числі, за
роками

Очікуваний
результат

2020

№
п/п

1
1.

2
3
Виплата компенсації за проїзд 2021
автомобільним
транспортом
пільгових категорій громадян на
приміських маршрутах загального
користування

4
5
Відділ бухгалтерського обліку Місцевий бюджет
та звітності, перевізники, які
надають послуги з перевезення
пільгових категорій громадян
автомобільним транспортом
на приміських маршрутах
загального користування

6
В
межах
фінансу
вання

7
В межах
фінансув
ання

8
Підвищення
рівня
соціального захисту
окремих
категорій
населення
через
виплату компенсації
за пільговий проїзд.

Додаток 2
до рішення
Миколаївської сільської ради
скликання від
__.___ 2020 року № 00
Порядок
відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на
приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом по
Миколаївській сільській раді на 2021
1. Загальні положення
1.1. Цей порядок визначає єдиний механізм відшкодування перевізникам
компенсаційних виплат, пов’язаних з перевезенням громадян, які мають право на пільги в
автомобільному транспорті приміського сполучення (за винятком таксі) за рахунок коштів
місцевого бюджету.
Порядок розроблений на виконання Програми відшкодування компенсації за
перевезення окремих пільгових категорій громадян в Миколаївській сільській раді на 2021 рік.
1.2. Законодавчою та нормативною підставою Порядку є Бюджетний Кодекс України,
Закони України «Про автомобільний транспорт», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 №354 «Про
безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» та від 16.08.1994 №555
«Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. №354»,
Закони України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і
деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на
Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства».
Дія Порядку поширюється на відшкодування компенсаційних виплат за перевезення
окремих категорій громадян за рахунок коштів місцевого бюджету.
1.3.Цей Порядок визначає механізм відшкодування Миколаївською сільською радою
(далі- Рада) перевізникам за пільговий проїзд окремих пільгових категорій громадян за
рахунок коштів місцевого бюджету.
1.4.Загальна сума відшкодування компенсаційних виплат, пов’язаних з перевезенням
громадян, які мають право на пільги, у автомобільному транспорті приміського сполучення
визначається кошторисними призначеннями на відповідний рік за рахунок коштів місцевого
бюджету.
1.5. Відшкодування компенсаційних виплат проводиться на підставі договорів про
відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян
Миколаївської сільської ради автомобільним транспортом загального користування,
укладених між перевізниками і Радою, яка є головним розпорядником коштів, призначених
для компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян (Додаток 1
до Порядку).
Перевізники – отримувачі компенсаційних виплат за рахунок коштів місцевого
бюджету за пільговий проїзд окремих категорій громадян для укладання договору з Радою
подають наступну інформацію:
- заяву на укладання договору;
- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- копію чинного договору про організацію перевезення пасажирів;
- копію ліцензії;
- копію розкладу руху автобусів на маршрутах;
- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку (за наявності);
- довідку про маршрути, в якій вказується:





найменування маршруту;
назва і адреса відправного пункту та пункту прибуття;
встановлені тарифи (вартість проїзду).
1.6. Обліку підлягають поїздки пільгових категорій громадян, яким відповідно до
законодавства України, надано право пільгового проїзду в автомобільному транспорті
загального користування, а саме:
- інвалідів війни - згідно посвідчення «Інваліда війни»;
- учасників бойових дій,сім`ї загиблих АТО - згідно посвідчення «Учасника бойових дій»
- пенсіонерів за віком - на підставі пенсійного посвідчення;
- інвалідів та дітей-інвалідів - на підставі посвідчення, що підтверджує призначення
соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не
мають права на пенсію, та інвалідам» або на підставі медичних документів, які підтверджують
статус (висновку МСЕК або висновку ЛКК), довідки органу соціального захисту населення
про перебування на обліку та документу, який посвідчує особу (за відсутності бланків
посвідчення), пенсійного посвідчення;
- осіб, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів(не більше одного
супроводжуючого) – по факту супроводження;
- ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони,
ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного
захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України –
при пред’явленні відповідного посвідчення «Ветерана військової служби», «Ветерана органів
внутрішніх справ», «Ветерана податкової міліції», «Ветерана війни», «Ветерана Державної
кримінально-виконавчої служби», «Ветерана служби цивільного захисту», «Ветерана
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації»;
- реабілітованих громадян, які постраждали внаслідок репресій або є пенсіонерами на підставі посвідчення реабілітованого, пенсійного посвідчення;
- громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1 та
учасники ліквідації) – на підставі посвідчення особи, яка постраждала внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
- дітей з багатодітних сімей - на підставі посвідчення «Дитини з багатодітної сім’ї».
2. Облік фактичних перевезень громадян, яким надано право безоплатного
проїзду автомобільним транспортом на приміських маршрутах та визначення суми
втрат за перевезення окремих пільгових категорій громадян.
2.1. Безкоштовне перевезення окремих категорій громадян, що мають право на
безплатний проїзд згідно з чинним законодавством та вказаних у пп. 1.6 даного Порядку,
здійснюється пасажирським автотранспортом на умовах, визначених договором на
перевезення пасажирів автомобільним транспортом, укладеним між перевізником та
облдержадміністрацією, та на підставі договору, укладеного між перевізником та Радою, при
пред'явленні пільговиком талона одноразового використання (далі – талон) на проїзд та
відповідного посвідчення, що підтверджує право на пільгу.
2.2. За отриманням талонів громадяни, що мають право на безкоштовний проїзд згідно
з чинним законодавством та вказані у пп.1.6 Порядку, звертаються у сільську раду за місцем
реєстрації.
2.3 Сільська рада організовує виготовлення талонів (зразок додається), засвідчує їх
своєю гербовою печаткою, забезпечують їх зберігання, видачу та облік.
Розподіл і поширення талонів проводиться за заявочним принципом.
Талон є документом суворої звітності – розміром 80х70 міліметрів з написом зверху:
«Талон для обліку безкоштовного (пільгового) проїзду автотранспортом в приміському
сполученні», білого кольору. Талон дійсний при наявності печатки сільської ради та підпису
посадової особи, відповідальної за видачу талонів.(Додаток 2 до Порядку).
2.4. Для отримання талонів громадянин, що має право на безплатний проїзд, звертається
до селищної чи сільської ради та пред'являє особисто такі документи:
- посвідчення про право на пільги;

- паспорт;
- заяву.
2.5.Видача талонів проводиться сільською радою з відміткою на талоні місяця та року
його дії, прізвища, імені, по - батькові пільговика, номера та серії посвідчення, пунктів
відправлення та прибуття. Про одержання талонів пільговик розписується у журналі обліку
талонів.
2.6. При посадці в автобус на автостанції пільговик пред'являє водієві: квиток
(отриманий в касі); посвідчення про право на безкоштовне (пільгове) перевезення
встановленого зразка. При посадці за межами автостанції громадянин, що користується
правом пільгового проїзду, пред’являє водію автобуса відповідне посвідчення і талон, який
дає право проїзду у відповідний період.
Право на використання талону має тільки власник посвідчення. Талон без відповідного
посвідчення вважається недійсним та не дає право на пільговий проїзд.
2.7. Розрахунки фактично виконаних обсягів перевезень пільгових категорій населення
в автобусах приміських маршрутів загального користування виконуються перевізниками на
підставі виданих на автостанції пільгових квитків та фактичної кількості отриманих від
громадян талонів та вартості проїзду по кожному маршруту окремо (без урахування страхового
збору та ПДВ) за календарний місяць. (Додаток 3 до Порядку).
2.8. В термін до 10-го числа місяця наступного за звітним, перевізники подають до Ради
щомісячний розрахунок про фактично виконані обсяги перевезень пільгових категорій
населення за встановленою формою (Додаток №3 до Порядку), підтверджений відповідною
кількістю виданих пільгових квитків та отриманих талонів та розрахунок компенсаційних
виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян у приміському автотранспорті за
відповідний місяць (Додаток 4 до Порядку).
2.9. Безкоштовне перевезення учасників АТО та сім`ї загиблого учасника АТО, що
мають право на безплатний проїзд згідно з чинним законодавством, здійснюється
пасажирським автотранспортом на умовах, визначених договором на перевезення пасажирів
автомобільним транспортом, укладеним між перевізником та облдержадміністрацією, та на
підставі договору, укладеного між перевізником та Радою, при пред'явленні відповідного
посвідчення, що підтверджує право на пільгу та відомості в якій вказуються всі дані
пільговиків.
3. Порядок проведення відшкодування компенсації
3.1. Рада на підставі розрахунків про фактично виконані обсяги перевезень пільгових
категорій громадян, що надаються перевізниками, забезпечує відшкодування компенсаційних
виплат на розрахунковий рахунок перевізників.
3.2. Рада бере бюджетні зобов’язання та здійснює відповідні видатки в межах
бюджетних асигнувань.
3.3. Станом на 1 число кожного місяця Рада та перевізник складають акти звіряння у
трьох примірниках.
4. Контроль та відповідальність за порушення договірних умов
4.1. Перевізник несе повну відповідальність за надання пільг на проїзд окремих
категорій громадян за рахунок коштів місцевого бюджету та за достовірність поданих
розрахунків.
5. Порядок розгляду спорів
5.1. Спори, що виникають між перевізниками та Радою вирішуються шляхом
переговорів.
5.2. У випадках недосягнення згоди між Радою та перевізниками спори вирішуються
згідно з чинним законодавством України.
Секретар сільської ради

В.В. Непийвода
Додаток 1
До Порядку відшкодування
компенсації за перевезення

окремих пільгових категорій
громадян на приміських
маршрутах загального
користування автомобільним
транспортом
ДОГОВІР №
про відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на
приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом по
Миколаївській сільській раді на 2021 рік
с. Миколаївка

« __» _______ 20__ року

Сторони:
Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області (далі-Платник), в особі
сільського голови Самотой Сергія Володимировича, що діє на підставі закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, і ______________________________,
(далі – Перевізник) в особі _________________, який діє на підставі Виписки з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серії ___ № _______ від
____________ року,з другої сторони, уклали даний Договір про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Перевізник зобов’язується забезпечувати перевезення приміським автомобільним
транспортом загального користування окремих пільгових категорій громадян, а Платник
зобов’язується здійснювати відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових
категорій громадян приміським автомобільним транспортом загального користування на
умовах та в порядку, встановлених даним Договором, за рахунок коштів з місцевого бюджету.
2.Умови оплати
2.1. Кошти для компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян
перераховуються Платником на розрахунковий рахунок Перевізника, згідно з поданими ним
розрахунками компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян у
приміському автотранспорті за відповідний місяць, за формою, передбаченою Додатком 5
цього Договору, виключно в межах кошторисних призначень на ці цілі протягом 5(п’яти)
робочих днів з моменту надходження розрахунку фактично виконаних обсягів перевезень
пільгових категорій населення в автобусах приміських маршрутів загального користування.
3. Права та обов’язки сторін
3.1. Обов’язки Перевізника:
3.1.1. Забезпечує перевезення приміським автомобільним транспортом окремих
пільгових категорій громадян відповідно до договору про організацію перевезень пасажирів у
транспорті загального користування, укладеного з обласною державною адміністрацією.
3.1.2. Здійснює безкоштовне перевезення окремих пільгових категорій громадян, які
мають право на пільговий проїзд згідно чинного законодавства України та визначені п.1.6
Порядку відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на
приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом по
Миколаївській сільській раді на 2021 рік (Додаток 1) , при наявності відповідного посвідчення,
згідно встановлених маршрутів та розкладу руху (Додатки №№ 2,3).
3.1.3. Не пізніше 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, надає Платникові у
паперовому та електронному вигляді розрахунок фактично виконаних обсягів перевезень
пільгових категорій населення в автобусах приміських маршрутів загального користування за
відповідний місяць на підставі виданих автостанцією пільгових квитків та фактичної кількості
отриманих від громадян талонів та вартості проїзду (без урахування страхового збору та ПДВ)
по кожному маршруту окремо (Додаток № 4) та розрахунок компенсаційних виплат за
пільгове перевезення окремих категорій громадян у приміському автотранспорті за
відповідний місяць (Додаток № 5).
3.1.4. На вимогу Платника надає документи та/або їх копії, що підтверджують
перевезення пільгових категорій населення в автобусах приміських маршрутів загального
користування за відповідний місяць.

3.1.5. У разі зміни цін і тарифів на перевезення у 3-денний термін письмово повідомляє
про це Платника з наданням підтверджуючих документів.
3.2. Обов’язки Платника:
3.2.1. Здійснює відшкодування компенсації Перевізникові за перевезення окремих
пільгових категорій громадян на умовах даного Договору та згідно чинного законодавства
України.
3.2.2. Бере на облік відповідні суми нарахувань, виключно в межах щомісячних
кошторисних призначень на вказані цілі.
3.3. Права Платника:
3.3.1. Платник має право перевіряти достовірність поданих Перевізником розрахунків
та фактичний стан надання послуг щодо перевезення окремих пільгових категорій громадян.
4. Відповідальність сторін
4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством.
Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто
виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим
Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона
доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
4.3. Жодна із сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання
своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання
зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої
склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 3 календарних днів з дати настання
таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.
4.4. Сторони зобов’язуються внести зміни до Додатку № 1 Договору в разі зміни
переліку окремих категорій громадян, які мають право на пільги з проїзду в транспорті згідно
з чинним законодавством.
4.5. Перевізник несе повну відповідальність за достовірність поданих розрахунків,
зокрема щодо:
- фактично здійснених рейсів за звітний період;
- фактичної протяжності маршрутів;
- відповідності маршрутів, визначених договором з облдержадміністрацією про
організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом;
- пасажиромісткості транспорту, який використовується для пільгового перевезення
окремих категорій громадян, визначеного договором про організацію перевезень пасажирів
автомобільним транспортом, та фактичного використання транспортних засобів за звітний
період;
- кількості перевезених пасажирів;
- цін та тарифів на перевезення (без врахування автостанційного збору);
- нарахування податку на додану вартість.
4.6. Невиконання чи неналежне виконання умов Договору може бути однією з підстав
для розірвання Договору. Сторона, яка ініціює розірвання Договору, попереджає другу
сторону не пізніше, як за 30 календарних днів до моменту розірвання Договору.
4.7. Договір може бути розірвано за взаємною домовленістю сторін.
4.8. У разі дострокового розірвання Договору Платник відшкодовує Перевізникові лише
витрати, які взяті ним на облік на момент розірвання Договору, в порядку, визначеному даним
Договором.
5. Строк дії Договору та інші умови
5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє на
маршрутах, визначених Додатком №2 цього Договору до 31 грудня 2021 року, крім випадків
дострокового його розірвання.
5.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з
обов’язковим складанням письмового документу.
5.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між
Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в
судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору.

5.4.Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної
із сторін, які мають рівну юридичну силу
5.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами
чинного законодавства України.
5.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування,
попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього
Договору, втрачають юридичну силу.
6. Місцезнаходження та реквізити Сторін
Платник
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Перевізник
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Додаток 2
До Порядку відшкодування
компенсації за перевезення окремих

пільгових категорій громадян на
приміських маршрутах загального
користування автомобільним
транспортом

_________________________________
(назва селищної або сільської ради)
ТАЛОН
для обліку безкоштовного(пільгового)
проїзду автотранспортом в приміському сполученні
БЕЗ ПОСВІДЧЕННЯ НЕДІЙСНИЙ
___________________
2021 рік
(місяць)
_________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові пільговика )
Посвідчення серія______№__________
Від ______________________________
(назва населеного пункту)
До ______________________________
(назва населеного пункту)
М.П._____________________________
(підпис посадової особи, відповідальної
за видачу талону)

Додаток 3
До Порядку відшкодування
компенсації за перевезення окремих

пільгових категорій громадян на
приміських маршрутах загального
користування автомобільним
транспортом

Розрахунок фактично виконаних обсягів перевезень
пільгових категорій населення
За __________20__р.

Перевізник ________________

Маршрут __________________________________

№ Назва зупиночних Дата видачі
п/ пунктів
на автостанції
п від _________
пільгового
до __________

квитка

Дата видачі П.І.Б.
талона, ким пільговика
виданий

Посвід
чення

Вартість
проїзду

серія__ (грн.)
___
№____
_____

Всього видано «нульових» квитків, пред’явлено талонів _____, перевезено пільговиків
_______
на
загальну
суму
______________
(прописом
сума)__________________________________________

Перевізник _________________П.І.Б
М.П.

Додаток 4
До Порядку відшкодування
компенсації за перевезення окремих

пільгових категорій громадян на
приміських маршрутах загального
користування автомобільним
транспортом
Розрахунок компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій
громадян у приміському автотранспорті за _______ 2021 року

№
п/п

Назва
маршруту

1

2

Всього
видано
пільгових
квитків
3

Всього
пред’явлено
талонів

Всього
перевезено
пільговиків

Нарахована
сума для
відшкодування

4

5

6

Загальна сума для відшкодування за місяць
сума)______________________________________

складає______________

(прописом

Перевізник _________________П.І.Б
М.П.

Додаток 5
До Порядку відшкодування
компенсації за перевезення

окремих пільгових категорій
громадян на приміських
маршрутах загального
користування автомобільним
транспортом

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 2021 рік
с. Миколаївка
« __» _______ 20__ року
Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області (даліПлатник), в особі сільського голови Самотоя Сергія Володимировича, що діє на
підставі закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони,
і ______________________, (далі – Перевізник) в особі _____________________,
який
діє
на
підставі
______________________________________________________________________,
з другої сторони, уклали даний Договір про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Перевізник зобов’язується забезпечувати перевезення приміським
автомобільним
транспортом
загального
користування
за
напрямком
______________________________ учасників АТО та сім`ї загиблого учасника АТО
( далі – пільгових категорій), а Платник зобов’язується здійснювати компенсацію за
перевезення пільгових категорій громадян приміським автомобільним транспортом
загального користування на умовах та в порядку, встановлених даним Договором,
за рахунок коштів з місцевого бюджету.
2.Умови оплати
2.1. Кошти для компенсації за перевезення пільгових категорій громадян
перераховуються Платником на розрахунковий рахунок Перевізника, згідно з
поданими ним розрахунками компенсаційних виплат за пільгове перевезення
окремих категорій громадян у приміському автотранспорті за відповідний місяць,
за формою, передбаченою Додатком 5 цього Договору, виключно в межах
кошторисних призначень на ці цілі протягом 5(п’яти) робочих днів з моменту
надходження розрахунку фактично виконаних обсягів перевезень пільгових
категорій населення в автобусах приміських маршрутів загального користування.
2.2. Загальна сума договору становить ______________ грн. 00 коп.
(_____________________.) в т.ч. ПДВ ______________грн.
3. Права та обов’язки сторін
3.1. Обов’язки Перевізника:
3.1.1. Забезпечує перевезення приміським автомобільним транспортом
пільгових категорій громадян відповідно до договору про організацію перевезень
пасажирів у транспорті загального користування, укладеного з обласною
державною адміністрацією.
3.1.2. Здійснює безкоштовне перевезення пільгових категорій громадян, які
мають право на пільговий проїзд згідно чинного законодавства України та визначені
п.1.6 Порядку відшкодування компенсації за перевезення пільгових категорій
громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним
транспортом по Миколаївській сільській раді на 2021 рік (Додаток 1), при наявності

відповідного посвідчення, згідно встановлених маршрутів та розкладу руху
(Додатки №2, №3 ).
3.1.3. Не пізніше 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, надає
Платникові у паперовому та електронному вигляді розрахунок фактично виконаних
обсягів перевезень пільгових категорій населення в автобусах приміських
маршрутів загального користування за відповідний місяць на підставі виданих
автостанцією пільгових квитків та фактичної кількості вказаних у відомості
громадян та вартості проїзду (без урахування страхового збору та ПДВ) по
кожному маршруту окремо (Додаток № 4) та розрахунок компенсаційних виплат за
пільгове перевезення категорій громадян у приміському автотранспорті за
відповідний місяць (Додаток № 5).
3.1.4. На вимогу Платника надає документи та/або їх копії, що підтверджують
перевезення пільгових категорій населення в автобусах приміських маршрутів
загального користування за відповідний місяць.
3.1.5. У разі зміни цін і тарифів на перевезення у 3-денний термін письмово
повідомляє про це Платника з наданням підтверджуючих документів.
3.2. Обов’язки Платника:
3.2.1. Здійснює відшкодування компенсації Перевізникові за перевезення
пільгових категорій громадян на умовах даного Договору та згідно чинного
законодавства України.
3.2.2. Бере на облік відповідні суми нарахувань, виключно в межах
щомісячних кошторисних призначень на вказані цілі.
3.3. Права Платника:
3.3.1. Платник має право перевіряти достовірність поданих Перевізником
розрахунків та фактичний стан надання послуг щодо перевезення пільгових
категорій громадян.
4. Відповідальність сторін
4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони
несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством.
Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання,
тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за
цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою,
якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання
зобов’язання.
4.3. Жодна із сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне
виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи
неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних
обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не
пізніше 3 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій
формі іншу Сторону.
4.4. Сторони зобов’язуються внести зміни до Додатку № 1 Договору в разі
зміни переліку категорій громадян, які мають право на пільги з проїзду в транспорті
згідно з чинним законодавством.
4.5. Перевізник несе повну відповідальність за достовірність поданих
розрахунків, зокрема щодо:
- фактично здійснених рейсів за звітний період;
- фактичної протяжності маршрутів;

- відповідності маршрутів, визначених договором з облдержадміністрацією
про організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом;
- пасажиромісткості транспорту, який використовується для пільгового
перевезення категорій громадян, визначеного договором про організацію
перевезень пасажирів автомобільним транспортом, та фактичного використання
транспортних засобів за звітний період;
- кількості перевезених пасажирів;
- цін та тарифів на перевезення (без врахування авто станційного збору);
- нарахування податку на додану вартість.
4.6. Невиконання чи неналежне виконання умов Договору може бути однією
з підстав для розірвання Договору. Сторона, яка ініціює розірвання Договору,
попереджає другу сторону не пізніше, як за 30 календарних днів до моменту
розірвання Договору.
4.7. Договір може бути розірвано за взаємною домовленістю сторін.
4.8. У разі дострокового розірвання Договору Платник відшкодовує
Перевізникові лише витрати, які взяті ним на облік на момент розірвання Договору,
в порядку, визначеному даним Договором.
7. Строк дії Договору та інші умови
5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє на
маршрутах, визначених Додатком № 2 цього Договору до 31 грудня 2021 року, крім
випадків дострокового його розірвання. Сторони, користуючись правом, наданим
їм ч.3 ст.631 ЦК України, домовились, що умови цього Договору розповсюджують
свою дію на відносини, які виникли між Сторонами з 01.01.2020р.
5.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін
з обов’язковим складанням письмового документу.
5.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом
переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом
переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та
підсудністю такого спору.
5.4. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для
кожної із сторін, які мають рівну юридичну силу
5.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються
нормами чинного законодавства України.
5.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним,
листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше
стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
8. Місцезнаходження та реквізити Сторін
Платник
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Перевізник
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Додаток 6
До Порядку відшкодування
компенсації за перевезення
окремих пільгових категорій

громадян на приміських
маршрутах загального
користування автомобільним
транспортом

Відомість перевезення учасників АТО та сім`ї загиблого учасника АТО
Дата

Прізвище, ім’я
та по батькові
учасника АТО

№ посвідчення
УБД

Час рейсу

Підпис
учасника АТО

Додаток №1
до Договору
про відшкодування компенсації за
перевезення окремих пільгових категорій

громадян на приміських маршрутах
загального користування автомобільним
транспортом по Миколаївській сільській раді
на 2021 рік
Перелік
пільгових категорій громадян, яким відповідно до законодавства України, надано
право пільгового проїзду в автомобільному транспорті загального користування
№п/п
Назва категорії пільговика
1
Інваліди війни
2
Учасники бойових дій
3
Інваліди та діти-інваліди

4

5

6

7

8

Особи, які супроводжують
інваліда І групи або дитинуінваліда (не більше одного
супроводжуючого)
Ветерани військової служби,
ветерани органів внутрішніх
справ, ветерани Національної
поліції, ветерани податкової
міліції, ветерани державної
пожежної охорони, ветерани
Державної
кримінальновиконавчої служби України,
ветерани служби цивільного
захисту, ветерани Державної
служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України
Реабілітовані громадяни, які
постраждали
внаслідок
репресій або є пенсіонерами
Громадяни, які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи (категорія 1 та
категорія 2-ліквідатори)
Діти з багатодітних сімей

Сільський голова

Назва пільгового посвідчення
Посвідчення «Інваліда війни»
Посвідчення «Учасника бойових дій»
Посвідчення, що підтверджує призначення соціальної
допомоги відповідно до Законів України «Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам,
які не мають права на пенсію, та інвалідам» АБО на
підставі медичних документів, які підтверджують
статус(висновку МСЕК або висновку ЛКК), довідки
органу соціального захисту населення про перебування на
обліку та документу, який посвідчує особу(за відсутності
бланків посвідчення), пенсійного посвідчення
Факт супроводу

Посвідчення «Ветерана військової служби», «Ветерана
органів внутрішніх справ», «Ветерана податкової міліції»,
«Ветерана війни», «Ветерана Державної кримінальновиконавчої служби», «Ветерана служби цивільного
захисту», «Ветерана Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації»

Посвідчення реабілітованого, пенсійне посвідчення
Посвідчення реабілітованого, пенсійне посвідчення

На підставі посвідчення особи, яка постраждала внаслідок
Чорнобильської катастрофи

_______________
(підпис)

Самотой С.В.

М.П.
Керівник транспортного
підприємства (перевізник)

________
(підпис)

____________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.
Додаток №2
до Договору
про відшкодування компенсації за
перевезення окремих пільгових категорій

громадян на приміських маршрутах
загального користування автомобільним
транспортом по Миколаївській сільській раді
на 2021 рік
_____________________________________
(назва підприємства, що надає транспортні
послуги)

ПЕРЕЛІК МАРШРУТІВ
на яких здійснюються пасажирські перевезення приміським автомобільним
транспортом, у тому числі пільгових категорій громадян, по Миколаївській сільській
раді протягом 2021 року
№ п/п

Назва маршруту
перевезення

Керівник транспортного
підприємства (перевізник)

Назва і адреса
Назва і адреса
відправного пункту прибуття
пункту
(автостанції)
(автостанції)

________

____________
(підпис)

Примітка

(Прізвище, ім’я,

по батькові)
М.П.

Додаток №3
до Договору
про відшкодування компенсації за
перевезення окремих пільгових категорій

громадян на приміських маршрутах
загального користування автомобільним
транспортом по Миколаївській сільській раді
на 2021 рік
_____________________________________
(назва підприємства, що надає транспортні
послуги)
РОЗКЛАД РУХУ
автотранспортних засобів на території Миколаївської сільської ради у 2021 році
№
Відправний
Час
Населений
Час
Тип
Примітка
п/п населений пункт відправлення пункт
прибуття транспортного
прибуття
засобу

Керівник транспортного
підприємства (перевізник)

________
(підпис)

____________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток №4
до Договору
про відшкодування компенсації за
перевезення окремих пільгових категорій

громадян на приміських маршрутах
загального користування автомобільним
транспортом по Миколаївської сільської
ради на 2021 рік
Розрахунок фактично виконаних обсягів перевезень
пільгових категорій населення
За __________20__р.

Перевізник ________________

Маршрут __________________________________

№ Назва зупиночних Дата видачі
п/ пунктів
на автостанції
п від _________
пільгового
до __________

квитка

Дата видачі П.І.Б.
талона, ким пільговика
виданий

Посвідч
ення

Вартіст
ь

серія___
__

проїзду
(грн.)

№_____
____

Всього видано пільгових квитків, пред’явлено талонів _____, перевезено пільговиків
_______
на
загальну
суму
______________
(прописом
сума)__________________________________________
Перевізник _________________П.І.Б
М.П.

Додаток №5
до Договору
про відшкодування компенсації за
перевезення окремих пільгових категорій

громадян на приміських маршрутах
загального користування автомобільним
транспортом по Миколаївській сільській раді
на 2021 рік

Розрахунок компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій
громадян у приміському автотранспорті за _______ 2021 року
№
п/п

Назва
маршруту

1

2

Всього
видано
пільгових
квитків
3

Всього
пред’явлено
талонів

Всього
перевезено
пільговиків

Нарахована
сума для
відшкодування

4

5

6

Загальна сума для відшкодування за місяць складає______________ (прописом
сума)__________________________________________

Перевізник _________________П.І.Б

М.П.

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області

ПРОГРАМИ
відшкодування компенсації за перевезення
окремих пільгових категорій громадян на
приміських маршрутах загального
користування автомобільним транспортом
на 2021 рік

с. Миколаївка

