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Вишневоi мiськоi ради VIII скликання

Порядок
ком цii пiльгових перевезень окремих категорiй громадян Вишневоi
мiсы
тра

компен
пiльги.

коштlв
чинним

окремих

ради Бучанського району КиiЪськоi областi ца автомобiльному
портi в мiських, примiських автобусних маршрутах загального

ня та залiзничним транспортом примiського сполучення на
2021-2022 роки

1.1 . компенсацii пiльгових перевезень окремих категорiй |ромадян
Ви i МiСЬКОi Ради Б1.,rанського району КиiвськоТ областi на автомобiльному
транс i в мiських, примiських автобусних маршрутах загального

ня та залiзничним транспортом примiського сполуrення за рахунок
бю, MicbKoi ради встановлюе единий механiзм проведення вiдшкодуваннrl

iйних виплат, пов'язаних з перевезенням |ромадян, якi маютъ право на

t.2.

: витрат, пов'язаних з
на автомобiльному

перевезенням гром адflн,
транспортi в мiських,

признач ннrIми на вiдповiдний
iнших

примiс автобусних маршрутах заг€шьного користуваннrI та за-гliзничним
тран примiського

фiнансування, не заборонених чинним законодавством Украiни.

1.5. Bi кодування компенсацiйних виплат проводиться на пiдставi договорiв
про ня компенсацii за перевезеннrI окремих пiльгових категорiй

нодавчою та нормативною пiдставою Порядку е Бюджетний Кодекс
YKpai'l Закон Ущраiни <Про автомобiльний транспорт>>, Закон УкраiЪи <Про
мiсцеве rrя в УкраiЪЬ.

Дiя цку поширюеться на вiдшкодування витрат на перевезеннrI окремих
громадян за рахунок коштiв бюджеry MicbKoi ради.категорi

1.з. Порядок визначае механiзм вiдшкодування Виконавчим KoMiTeToM
Ви i MicbKoi ради, витрат перевiзникам державноi та комунальноi форпl
власн за пiльговий проi'зд окремих пiльгових категорiй |ромадян за рахунок

джету MicbKoi ради та iнших джерел фiнансуваннrl, не заборонених
конодавством УкраiЪи.

ьна сума вiдшкодування
пiльгових категорiй ,

сполу{еншI визначаеться кошторисними
piK за рахунок коштiв бюджету MicbKoi ради та

громадя MicTa Вишrневе та села Крюкiвщина автомобiльним транспортом в



примiських автобусних маршрутах загального користування та
транспортом примiського сполучення укJIадених мiж Вишневою

радою, яка е головним розпорядником коштiв, призначених для
компе iйних виплат за пiльгове перевезення окремих пiльгових категорiй
громадя

Пере ики державно1

мiських,
залiзнич
мiською

компе 1иних виплат
гро для укJIадання

a

a

о(
a

a

оЩ

та KoMyHaJIbHoi форм власностi - 0тримувачi
за пiльговий проi'зд окремих пiльгових категорiй
договору з Виконавчим KoMiTeToM Вишневоi MicbKoT

ради п наступIIу iнформацiю:

a

a иску з Сдиного державного реестру юридичних осiб та фiзичних осiб-
на укладанЕя договору;

iю чинного договору про органiзацiю перевезення пасажирiв;
iю лiцензii;
iю розкладу руху автобусiв на маршрутах;
iю схеми маршруту;
iю свiдоцтва про ресстрацiю платника податку (за наявностi);

про маршрути, в якlи вк€lзуеться:

. найменуванIUI маршруТУ;
о щовжина рейсу по кожному маршруту;
о пл€lнов€t кiлькiсть оборотних рейсiв по кожному маршруту;
. задiянi на MaprTцyTi марки та кiлькiсть автобусiв;
о встulновленi тарифи (BapTicTb проi'зду).

1.б. За к коштiв бюджеry MicbKoi ради не вiдшкодовуються
вiд пере нь окремих категорiй громадян, що мають вiдповiднi

що фiнансуються за рахунок iнших джерел

2. Перелiк категорiй пiльговикiв

втрати доходiв
пiльги, та iншi
вiдповiдно до

Назва пiльгового посвiдчення

вiйни, суrrровiдник
ВВв I lрупи та
прирiвняноi до

при сумiснiй поiздцi

Посвiдчення "Iнвалiда вiйни"

бойових дiй Посвiдчення "Учасника бойових дiй"
iйськовосrryжбовцiв,

ли чи поплерли або
безвiсти пiд час
ня вiйськовот

Посвiдчення члена ciM'i

I та II групи, дiти-
та особи, якi

Посвiдчення, що пiдтверджуе призначеннrI
соцiальноТ допомоги вiдповiдно до Зако

ль Irаqвя JсятегопiТ rri.пr-гпп,rrrся
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з
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супров(
групи
("е
супров(

)джують iнвалiда I
або дитину-iнваrriда
бiльше одного

lджуючого)

УкраiЪи "Про основи соцiальноТ захищеностi
iнвалiдiв в УкраiЪi" або на пiдставi медичних
документiв, якi пiдтверджують статус (висновку
МСЕК або висновку JII(K) та документу, який
посвiдчуе особу (за вiдсутностi бланкiв
посвiдчення), пенсiйного посвiдчення

5 BeTepat
ветераЕ
справ,
Нацiон:
ветераЕ
ветераЕ
пожежI
!ержав
виконаI
ветеран
захисту

Щержав
спецiал
захисту

льноi

,и вiйськовоi служби,
и органiв внутрiшнiх

ветерани
полiцii,

поi
rНоГо

и податковоi мiлiцii,
и державноi
оТ охорони, ветерани
поi кримiналtьно-
lчоi служби УкраiЪи,
и служби цивiльного

ветерани
служби

звl'язку та
iнформацiT УкраiЪи

Посвiдчення "Ветерана вiйськовоТ служби",
"Ветерана органiв внутрiшнiх справ", "Ветерана
податковоi мiлiцiI", "Ветерана вiйни", "Ветерана
,Щержавноi кримiнально-виконавчоi служби",
"Ветерана сrryжби цивiльного захистуlt,
"Ветерана Щержавноi служби спецiального
зв'язку та захисту iнформацiТ".

6 Громад
внаслiд
катастр

у{асни]
aBapii
АЕС ка

Iни, як1 постражд€rли
)к Чорнобильськоi
lфи категорii 1 та
и лiквiдацii наслiдкiв
на Чорнобильськiй
гегорiй 2

Посвiдчення особи, яка постражда_па внаслiдок
Чорнобильськоi катастрофи

7 Щiти з ( агатодiтних сiмей На пiдставi посвiдченшI "rЩитини з багатодiтноТ
ciM'i"

8 Щiти
позбавr
пiклува
або нав
виховн,
iHTepHa

сироти 1 дlти,
eHi батькiвського
rня, якi виховуються
:Iаються у навч€rльно_
tx, навч€tпьних або
гних закJIадах

Довiдка встановленоi форми

9 Пенсiоl .ери за BiKoM На пiдставi пенсiйного посвiдчення

2.|. дi
мають
примiсr
трансп(
MicbKoT

Щаний
вiдповi,

2.2. пi
примiсr
трансп(
прожив

|чим законодавством визначенi насryпнi категорii пiльговикiв, якi
право пiльги на проiЪд автомобiльним транспортом в мiських,
их автобусних марrrтутах загапьного користування та залiзничним
том примiського сполуIення, що фiнансуеться за рахунок бюджеry
ади'.

эелiк категорiй пiльговикiв може буr" розширений (змiнений
до законодавства Украiни.

на безоплатний проiзд автомобiльним транспортом в мiських,
автобусних маршрутах загuLльного корисryвання та запiзничним

примiс,ького сполr{ення надаються незалежно вiд мiсця
осiб, якi плають право на пiльги.
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надаються на пiдставi посвiдчення, що дае право на пiльги.

3. Контроль та вiдповЦальнiсть за порушення договiрних умов

державноi та комунальноi форI\4 власностi несуть повну
icTb за надання пiльг на проТзд окремих категорiй громадян за

коштiв бюджету MicbKoi ради та iнших джерел фiнансування, не

достовiрнiсть поданих

I.В.Щiков

заборонфних чинним законодавством
розрахуr|кiв.


