МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
09 іарвшв 2017 р і

Мостиська

№

ІЮ

Про затвфдження Порядіо' здійснення
компенсаційних виплат за пільговий проїзд
оьфемих категорій громадян на залізничному
транспорті приміського сполучення за рахунок
коштів місцевого бюджету на 2017 рік
Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про залізничний
транспорт», «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «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 статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про
охорону
дитинства»,
«Про основи
соціальної
захищеності
інвалідів
в
Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про безплатний
проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», від 16.12.2009 № 1359
«Про затвердження порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові
перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян», Комплексної
програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення Мостиського
району на 2017-2019 роки», затвердженої рішенням сесії Мостиської районної ради
від 23.02.2017 № 20, з метою забезпечення перевезення пільгових категорій населення
залізничним транспортом приміського сполучення:
1. Затвердити Порядок здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд
окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за
рахунок коштів місцевого бюджету у 2017 році, згідно з додатком.
2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (Б. Гачак)
здійснювати відшкодування коштів Виробничому структурному підрозділу
«Львівська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська
залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», який
здійснює безкоштовні перевезення пільгових категорій населення Мостиського.
району залізничним транспортом приміського сполучення, згідно із затвердженим
Порядком та укладеним договором в межах кошторисних призначень та облікових
форм про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих
категорій громадян, витрати на перевезення яких відшкодовуються з місцевого
бюджету
3. Відповідальність за достовірність, повноту та вчасне подання розрахунків в
управління соціального захисту населення Мостиської райдержадміністрації за
пільгове перевезення пасажирів для надання компенсації покласти на Виробничий
с-фуктурний підрозділ «Львівська дирекція залізничних перевезень» регіональної
філії «Львівська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська
залізниця», з яким укладений відповідний договір.
4. Контроль за викошнням розпорядження покласти на першого заступника
голови райдержі
Голова райони
державної адм

С. О. Буняк

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
« Ш » червня 2017 р. № 510
ПОРЯДОК
здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих
категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення
за рахунок коштів місцевого бюджету на 2017 рік
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Порядок визначає механізм надання пільг на проїзд в залізничному
транспорті приміського сполучення окремим категоріям громадян та здійснення
компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян
Мостиського району на залізничному транспорті приміського сполучення (далі компенсаційні виплати) за рахунок та в межах коштів місцевого бюджету,
передбачених на зазначені цілі (далі - Порядок).
1.2. Законодавчою та нормативною основою Порядку є Бюджетний кодекс
України, закони України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», «Про
залізничний транспорт», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови
Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1359 «Про затвердження порядку
розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним
транспортом окремих категорій громадян», від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний
державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги». Комплексна
програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення Мостиського
району на 2017-2019 роки. Перелік категорій пільговиків, за проїзд яких на
залізничному транспорті приміського сполучення проводяться компенсаційні виплати
за рахунок коштів місцевого бюджету наведено в Додатку 1 до Порядку в межах
чинності зазначених в ньому законодавчих актів.
1.3. Дія Порядку поширюється на пільгові перевезення приміським
залізничним транспортом на підставі оформлених та виданих пасажирам безоплатних
(пільгових) проїзних документів (квитків) в касах залізничної станції.
1.4. Відшкодування за пільгові перевезення окремих категорій громадян
здійснюється Виробничому структурному підрозділу «Львівська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» Публічного акціонерного
товариства «Українська залізниця» (далі - Львівська дирекція залізничних перевезень)
за пільгові перевезення окремих категорій громадян на залізничному транспорті
приміського сполучення, в межах обсягів бюджетних призначень, передбачених в
місцевому бюджеті на компенсацію цих послуг (перевезень).
1.5. Компенсаційні виплати Львівській дирекції залізничних перевезень
здійснюються на підставі договору про виплату компенсації за пільговий проїзд
окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення (далі договір). Договір укладається на відповідний бюджетний рік.

II. ЗДІЙСНЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ
2.1. Компенсаційні виплати здійснюються на підставі договору укладеного між
Львівською дирекцією залізничних перевезень та управлінням соціального захисту
населення Мостиської райдержадміністрації
2.2. Для отримання компенсаційних виплат за рахунок коштів місцевого
бюджету Львівська дирекція залізничних перевезень щомісячно не пізніше 15 числа
місяця, що настає за звітним, надає до управління соціального захисту населення
Мостиської райдержадміністрації:
2.2.1. Облікову форму про недоотримані кошти за перевезення залізничним
транспортом окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких
відшкодовуються з місцевого бюджету за минулий місяць, за формою, що
затверджена наказом Укрзалізниці від 30.11.2015 № 515-Ц/од., згідно з додатком 2 до
Порядку.
2.2.2. Акт виконаних робіт по перевезенню пільгових категорій громадян
залізничним транспортом (фактично понесених збитків)
2.2.3. Довідку сум збитків від продажу безкоштовних квитків пасажирампільговикам.
2.3. Керівники Львівської дирекції залізничних перевезень несуть персональну
відповідальність за достовірність наданих розрахунків.
2.4. Облік пільгових перевезень та визначення вартості послуг, наданих
пільговикам у минулому місяці залізничним транспортом, проводиться Львівською
дирекцією залізничних перевезень відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 16.12.2009 № 1359 «Про затвердженім Порядку розрахунку обсягів
компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих
категорій громадян».
2.5. На підставі наданих відповідно до пункту 2.2. документів управління
соціального захисту населення Мостиської райдержадміністрації та Львівська
дирекція залізничних перевезень складають акти звіряння розрахунків.
2.6. У разі неподання або невчасного подання Львівською дирекцією
залізничних перевезень в управління соціального захисту населення Мостиської
райдержадміністрації документів для проведення компенсації втрат доходів від
перевезення пільгових категорій громадян, відшкодування проводиться в наступному
місяці.
2.7. Управління соціального захисту населення райдержадміністрації приймає
до відшкодування суми вартості послуг, наданих з пільгового перевезення у
поточному році, в межах річного обсягу коштів, передбачених кошторисом.
2.8. Здійснення компенсаційних виплат припиняється у разі закінчення терміну
дії договору про перевезення пасажирів, повного закінчення терміну дії або
позбавлення перевізника ліцензії на здійснення залізничних пасажирських перевезень
або повного використання бюджетних асигнувань передбачених в місцевому
бюджеті на відповідний рік на зазначені цілі.
2.9. Цей Порядок діє до його відміни або до затвердження центральними
органами виконавчої влади відповідного нормативно-правового акта, який буде
регламентувати відносини у цій сфері.
Керівник апарату
райдержадміністрації

^^

Н. С. Сатурчак

ДОДАТОК 1
до Порядку здійснення компенсаційних
виплат за пільговий проїзд окремих
категорій громадян на залізничному
транспорті приміського сполучення
за рахунок коштів місцевого бюджету
Перелік категорій пільговиків,
за проїзд яких проводяться компенсаційні виплати
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

Перелік категорій
учасники бойових дій
інваліди війни

- ветерани військової служби
- ветерани органів внутрішніх справ
- ветерани податкової міліції
- ветерани служби цивільного захисту
- ветерани державної пожежної охорони
- ветерани Державної кримінальновиконавчої служби;
- ветерани Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України
- інші особи, на яких поширюються дія
Закону України «Про статус ветеранів
військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів Національної
поліції і деяких інших осіб та їх соціальний
захист», і які зазначені в пункті 5 стаїті 102
Бюджетного кодексу України
- реабілітована особа, яка стала інвалідом
внаслідок репресій або є пенсіонером

- громадяни, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, віднесені до
категорії 1 (стаття 20)
- учасники ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, які належать до
категорії 2 (стаття 21)
- інваліди І та II груп (крім інвалідів війни)
- діти-інваліди до 18 років
- особи, які супроводжують інвалідів
першої групи або дітей інвалідів (не більше
одного супроводжуючого) (стаття 38-1)

Чим регламентується
Закон України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» від
22.10.1993 №3551-ХІІ
Закон України «Про статус
ветеранів військової
служби, ветеранів органів
внутрішніх справ,
ветеранів Національної
поліції і деяких інших осіб
та їх соціальний захист»
від 24.03.1998 №203/98ВР

Закон України «Про
реабілітацію жертв
політичних репресій на
Україні» від 17.04.1991
№ 962-ХІІ
Закон України «Про статус
і соціальний захист
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи» від 28.02.1991
№ 796-ХІІ
Закон України «Про
основи соціальної
захищеності інвалідів в
Україні» від 21.03.1991
№ 875-ХІІ

6.

- діти 3 багатодітної сім'ї

7.

- діти-сироти і діти, позбавлені
батьісівського піклування, що виховуються
або навчаються у навчально-виховних,
навчальних заюіадах та інтернатних
закладах

8.

- пенсіонери за віком

Закон України «Про
охорону дитинства» від
26.04.2001 № 2402-ІІІ
Постанова Кабінету
Міністрів України від
05.04.1994 № 266 «Про
поліпшення виховання,
навчання, соціального
захисту та матеріального
забезпечення дітей-сиріт і
дітей, позбавлених
батьківського піклування»
Постанова Кабінету
Міністрів України від
17.05.1993 №354 «Про
безплатний проїзд
пенсіонерів на транспорті
загального користування»

ДОДАТОК 2
до Порядісу здійснення компенсаційних
виплат за пільговий проїзд окремих
категорій громадян на залізничному
транспорті приміського сполучення за
рахунок коштів місцевого бюджету
у 2017 році

ОБЛІКОВА ФОРМА
про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом
окремих категорій громадян, витрати на перевезення
яких відшкодовуються з державного та місцевих бюджетів

Категорія пільговика
Область (регіон)
Залізниця

Період (місяць, рік)

Кількість оформлених
пільгових проїзних
документів (квитків)

Сума недоотриманих
коштів 3 урахуванням
податку на додану
вартість, гривень

