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Ініціатор розроблення 

програми 

Городнянська міська рада  

Розробник програми Городнянська міська рада  

Співрозробники 

програми 

Підприємства - перевізники міста Городня 

Відповідальні 

виконавці програми 

Городнянська міська рада 

Термін реалізації 

програми 

2018 рік 

Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні Програми 

Міський бюджет 

Джерела фінансування Кошти міського бюджету у межах обсягу видатків, 

затверджених міським бюджетом на 2018 рік за 

відповідними напрямками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

 

 

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
 

Згідно з Законом України “Про автомобільний транспорт”, пільгові 

перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються 

такими правами, забезпечують перевізники, які здійснюють перевезення 

пасажирів на маршрутах загального користування. 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. 

Перелік окремих категорій пасажирів, які мають право на безоплатний 

проїзд у місті Городня, представлений у Додатку 1 до цієї Програми. 

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. 

Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення 

коштів, виходячи з фінансових можливостей міського бюджету міста 

Городня. 

 

Розділ 2. Мета Програми 
 

Програма направлена на розв’язання проблем соціального захисту 

громадян, які мають право пільгового проїзду згідно з діючим 

законодавством. 

 

Розділ 3. Завдання Програми 
 

Зниження соціальної напруги серед населення міста. 

 

Розділ 4. Механізм реалізації Програми 
 

Компенсація втрат доходу від безоплатних перевезень окремих 

категорій громадян на міських маршрутах загального користування 

здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Городня. 

Перелік окремих категорій пасажирів, які враховуються при проведенні 

компенсаційних виплат за рахунок коштів міського бюджетів, визначаються 

Додатком 1 “Перелік окремих категорій пасажирів для безоплатного проїзду 

в автобусах на міських маршрутах ” (додаток 1).  

Пільги надаються на підставі посвідчення, що підтверджує правовий 

статус окремої категорії пасажира-пільговика.  
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Встановити щомісячну компенсаційну виплату за безоплатне 

перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах в сумі 

7800,00 грн.  

 

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 2018 рік  відповідними напрямками. 

 

Розділ 6. Координація та контроль за виконанням Програми 

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює постійна 

комісія з питань бюджету ,комунальної  власності міської ради та соціально-

економічного розвитку міста. 

Головним розпорядником коштів за Програмою виступає Городнянська  

міська рада. 

 

Розділ 7. Очікувані результати від виконання Програми 

Реалізація Програми дасть змогу забезпечити окремі категорії громадян 

пільговим проїздом в міському пасажирському транспорті . 

 

 

 

Розділ 4. Механізм реалізації Програми 
 

Компенсація втрат доходу від безоплатних перевезень окремих 

категорій громадян на міських маршрутах загального користування 

здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Городня. 

Перелік окремих категорій пасажирів, які враховуються при проведенні 

компенсаційних виплат за рахунок коштів міського бюджетів, визначаються 

Додатком 1 “Перелік окремих категорій пасажирів для безоплатного проїзду 

в автобусах на міських маршрутах ” (додаток 1).  

Пільги надаються на підставі посвідчення, що підтверджує правовий 

статус окремої категорії пасажира-пільговика.  

Встановити щомісячну компенсаційну виплату за безоплатне 

перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах в сумі 

7800,00 грн.  
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  Додаток 1 
                                                                    до Програми компенсації 

                                                                       пільгових перевезень окремих  

                                                                       категорій громадян в міському 

                                                                      пасажирському транспорті  

                                                                         загального користування на 2018 рік 
 

     

Перелік окремих категорій пасажирів для безоплатного проїзду  

в автобусах на міських маршрутах 

1. Ветеран праці; 

2. Ліквідатори ЧАЕС 1,2 категорії ; 

3. Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них (в т.ч. учасники 

АТО); 

4. Учасники війни; 

5. Члени сім’ї загиблого(померлого) ветерана війни; 

6. Діти війни; 

7. Інваліди загального захворювання 1,2,3 групи; 

8. Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ; 

9. Ветеран державної пожежної охорони; 

10. Інваліди військової служби; 

11. Дитина з багатодітної сім’ї; 

12. Пенсіонери за віком. 

 


