
 

 ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

08 вересня 2022 року                                                                № 304 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 15 грудня 2020 

року №34 «Про затвердження Положення про Порядок відшкодування 

витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій громадян 

Чортківської міської територіальної громади пасажирським 

автомобільним транспортом загального користування» 

 

У зв’язку з збройною агресією російської федерації на території міської 

територіальної громади проживають вимушено внутрішньо переміщені 

громадяни з тимчасово окупованих територій, які користуються автомобільним 

транспортом на міських маршрутах загального користування з числа осіб, що 

підпадають під дію Законів 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», Закону України «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку»,статті 37 Закону України 

«Про автомобільний транспорт» та відповідно до «Програми фінансування  

видатків на компенсаційні   виплати   за  пільговий проїзд окремих категорій 

громадян Чортківської  міської територіальної громади автомобільним 

транспортом на  автобусних маршрутах загального користування  на 2021 – 

2023 роки», затвердженої рішенням міської ради від 24 грудня 2020 року №90, 

керуючись статтями 34, ч.1 ст. 52, ч.6 ст. 59, ст. 73  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до абз.1 п.1 рішення виконавчого комітету Чортківської 

ради від 15 грудня 2020 року №34 «Про затвердження Положення про Порядок 

відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій громади 

пасажирським транспортом загального користування», а саме: 

- після слів «громадян» добавити слова такого змісту: «та осіб з числа 

внутрішньо переміщених»  

2. Управлінню соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій 

громадян проводити, відповідно до «Програми фінансування  видатків на 

компенсаційні   виплати   за  пільговий проїзд окремих категорій громадян 



Чортківської  міської територіальної громади автомобільним транспортом на  

автобусних маршрутах загального користування на 2021–2023 роки», 

затвердженої рішенням міської ради від 24 грудня 2020 року №90.  

3. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації та на 

офіційному веб-сайті міської ради. 

4. Копію рішення направити управлінню соціального захисту та охорони 

здоров’я  міської  ради, управлінню комунального господарства, перевізникам 

автобусних маршрутів. 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

В.о. міського голови, 

заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих   

органів міської ради                                                                        Віктор ГУРИН 

 

 

 

 
  


