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Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 16 грудня 2016 року № 502 
 

Про затвердження порядку відшкодування 
витрат за безкоштовне перевезення пільгових 
категорій населення м.Чорткова пасажирським  
автомобільним транспортом загального користування 
на 2017 рік  
 

                 У зв'язку з тим, що Законом України «Про бюджет на 2017 р.» не 

передбачено субвенцій по відшкодуванню витрат за перевезення пільгових 

категорій громадян,  відповідно до статей 12, 13  Закону України «Про статус 

ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», статей 20, 21, 27 Закону 

України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», статті 38
1
 Закону України «Про автомобільний 

транспорт», керуючись статтями 34, 52, 59, 73  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради, 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визначити пільгові категорії населення міста Чорткова, що матимуть право 

безкоштовного проїзду на міських автобусних маршрутах  загального 

користування при пред’явленні  КУПОНУ: 

-  інваліди війни 1, 2, 3 груп, учасники бойових дій; 

-  потерпілі та ліквідатори внаслідок катастрофи на ЧАЕС 1 та 2 категорій; 

-  реабілітовані; 

-  інваліди загального захворювання 1 та 2 груп; 

- діти, інвалідність яких пов’язана із наслідками катастрофи на ЧАЕС; 

- дружина (чоловік), опікун дітей ( на час опікунства) померлого громадянина із 

числа ліквідаторів категорії 1, 2, смерть якого пов’язана з ЧАЕС ; 

-  пенсіонери віком 65 років і більше; 

-  почесні громадян міста. 

2.  Затвердити: 



  2.1. Порядок відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових 

категорій населення м.Чортків  пасажирським автомобільним транспортом 

загального користування на 2017 рік (далі –Порядок), що додається  (Додаток 

№1) 

  2.2. Зразок Договору на безкоштовне перевезення пільгових категорій 

населення  міста Чортків пасажирським автомобільним транспортом загального 

користування на 2017рік (далі –Договір), що додається (Додаток №2) 

  2.3. Зразок Купону на безоплатний проїзд по місту Чорткову автобусними 

маршрутами загального користування, що додається  (Додаток 4). 

3.  Управлінню соціального захисту населення, сім’ї  та  праці  міської  ради : 

- укласти договір з перевізником (ТОВ «Чортківське АТП 16142») на 

безкоштовне перевезення пільгових категорій населення м.Чортків, визначених 

в п.1 даного рішення; 

-  здійснювати відшкодування коштів Перевізнику згідно укладеного договору, 

акту звіряння розрахунків та реєстру використаних ним купонів в межах 

кошторисних призначень  

-  затвердити склад робочої групи з перевірки перевезень пільгової категорії 

населення міста для складання акту звіряння використаних Перевізником 

купонів для здійснення компенсаційних виплат. 

3.  Робочій групі, у разі потреби, проводити перевірки щодо здійснення 

перевезень пільгових категорій населення міста на маршрутах загального 

користування. 

4. Відповідальність за достовірність, повноту та вчасне подання розрахунків до 

управління соціального захисту населення, сім’ї та праці за пільгове 

перевезення пасажирів для  відшкодування  покласти на перевізника, з яким 

укладено договір. 

5. Копію рішення направити в Управління соціального захисту населення, сім’ї 

та праці міської ради, директору ТОВ «Чортківське АТП 16142», фінансове 

управління міської ради, опублікувати у газеті «Чортківський вісник» та на 

офіційному сайті міської ради. 

6. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 21 

січня 2016 року  № 11.  

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів влади Тимофія Р.М. 

  

 

 

Міський голова                                                             Володимир ШМАТЬКО 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          


