
   

 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXVIII сесія  

(I засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

15 грудня   2022 року                      м. Бережани                                        №966 

 

Про затвердження «Програми фінансування видатків на компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян Бережанської  

міської територіальної громади автомобільним транспортом на 

автобусних маршрутах загального користування  на 2023 рік»   

   

             З метою відшкодування витрат за перевезення окремих пільгових 

категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах 

загального користування, які діють на території Бережанської міської 

територіальної громади, керуючись ст.37 Закону України « Про автомобільний 

транспорт», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету та фінансів, економіки, 

промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального 

майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів 

та туризму,  сесія Бережанської міської  ради    

В И Р І Ш И Л А:  

1. Затвердити  Програму фінансування видатків на компенсаційні виплати 

за пільговий проїзд окремих категорій громадян Бережанської міської 

територіальної громади автомобільним транспортом на  автобусних маршрутах 

загального користування  на 2023 рік (додається).   

2. «Фінансовому управлінню» міської ради забезпечити фінансування 

Програми в межах коштів передбачених бюджетом громади та з дотриманням 

ст.91 Бюджетного кодексу України.   

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну  комісію 

з питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, 

контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, 

підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму та заступника 

міського голови згідно розподілу обов’язків.     

   

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                           Ростислав БОРТНИК  



Додаток   

до рішення сесії міської ради   

від 15 грудня 2022р. №966  

  

 ПРОГРАМА 

 фінансування видатків на компенсаційні  виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян Бережанської міської територіальної громади 

автомобільним транспортом на  автобусних маршрутах загального 

користування  на 2023 рік  

    

1.Паспорт Програми  

Ініціатор розроблення Бережанська міська рада  
програми  

Нормативно-правовові акти 

для розроблення програми 

 

 

 

Закон України «Про статус ветеранів війни, 

гарантій їх соціального захисту», «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про 

основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію жертв 

політичних репресій», «Про охорону дитинства",  

«Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», «Про 

статус ветеранів військової служби, ветеранів 

органів внутрішніх справ, ветеранів Національної 

поліції і деяких інших осіб та їх соціальний 

захист», «Про автомобільний транспорт», «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

Розробник програми Відділ житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради 
Головний розпорядник 
коштів Бережанська міська рада 
Відповідальний 
виконавець Програми  Бережанська міська рада 
Учасники програми  Бережанська міська рада, 

  ТДВ «Бережаниавтотранс» 

Термін реалізації 
програми 2023рік 
Перелік бюджетів,які 
беруть Міський бюджет 
участь у виконанні 

програми  

Загальний обсяг ресурсів, 500 тис.грн. 
необхідний для реалізації  

Програми  



2. Проблеми, на розв’язання яких  спрямована Програма. 

Програма розроблена відповідно до статей 12, 13 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статей 20,21,30 Закону України 

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» статті 38-1 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закону України «Про реабілітацію 

жертв політичних репресій», статті 13 Закону України « Про охорону 

дитинства», статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», статті 6 Закону України « Про статус 

ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 

Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», статей 26, 34  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

Відповідні видатки у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам не передбачені. Ситуація, що склалася, потребує  врегулювання, 

оскільки мешканці громади фактично позбавлені права на пільговий проїзд через 

відсутність фінансового ресурсу, а перевізники несуть фінансові втрати через 

відсутність компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій 

громадян.  

3. Мета та основні завдання Програми. 

Метою програми є відшкодування компенсаційних виплат перевізнику, 

який здійснює пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним 

транспортом на  автобусних маршрутах загального користування, які діють на 

території Бережанської міської територіальної громади.   

Першочерговим завданням цієї програми є забезпечення реалізації прав 

особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, постраждалим 

учасникам Революції Гідності, чорнобильцям 1,2 категорій, дітям, яким 

встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, особам з 

інвалідністю 1 та 2 групи загального захворювання, реабілітованим особам, які 

стали особами з інвалідністю внаслідок репресій, дітям з багатодітних сімей, 

військовослужбовцям, які стали  особами з інвалідністю внаслідок бойових дій, 

батькам військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти  на 

безкоштовний проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах 

загального користування.  

  

4. Ресурсне забезпечення реалізації Програми  

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах фактичних коштів, 

передбачених у бюджеті громади на 2023 рік. 

   

 

 

 



5. Організація та контроль за виконанням Програми  

  

Відшкодування  компенсаційних виплат за безплатний проїзд окремих  

категорій громадян, проводиться шляхом передбачення коштів для виконання 

Програми та виділення їх суб’єкту господарювання – перевізнику.   

Організацію та контроль за виконанням Програми покласти на   

заступників міського голови згідно розподілу обов’язків.  

  

  

  

Секретар міської ради                                                               Ірина ЗАГНІЙНА   

  


