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№ проєкт
с. Миколаївка
Про затвердження Програми відшкодування компенсації за перевезення
окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах
загального користування автомобільним транспортом по Миколаївської
сільської ради на 2021 рік
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
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 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» 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», з
метою 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, сільська рада
вирішила:
1. Затвердити Програму відшкодування компенсації за перевезення

окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального
користування автомобільним транспортом по Миколаївської сільської ради на
2021 рік (додаток 1 додається).
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності сільської ради виходячи з
можливостей дохідної частини бюджету, при складанні проекту сільського
бюджету на 2021 рік передбачити потребу в коштах на виконання Програми.
3. Інформацію про хід виконання Програми заслухати на засіданні
виконавчого комітету.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, транспорту, житловокомунального господарства, благоустрою території громади, містобудування,
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища
Сільський голова
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