
 

Інформація  

про виконання Програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним 

транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород за  2016 рік 

 

1.Управління праці та соціального захисту населення  

КВКВ найменування головного розпорядника коштів 

 

2. Управління праці та соціального захисту населення 

 КВКВ найменування відповідального виконавця програми 

 

3.170102, Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на 

міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2016 рік, яка  затверджена рішенням сесії від 

10.03.2016р. №129 

КФКВ найменування програми , дата і номер рішення міської ради про її затвердження  

 

4.Напрямки діяльності та заходи цільової програми: Метою Програми є відшкодування компенсаційних виплат 

перевізникам, що здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських 

автобусних маршрутах загального користування. Першочерговим завданням цієї програми  є  забезпечення реалізації прав 

окремих категорій громадян  на пільговий проїзд автомобільним  транспортом на міських автобусних маршрутах 

загального користування. 

 

№ з\п Захід Головний виконавець 

та строк виконання 

Планові обсяги 

фінансування 

(грн.) 

Фактичні обсяги  

фінансування 

(грн.) 

Стан виконання заходів 

( результативні 

показники виконання 

заходів) 

1. Компенсаційні виплати 

перевізникам, що здійсню-

ють пільгові перевезення 

Управління праці 

та СЗН, 2016р. 

13500000,00 13223600,00  



№ з\п Захід Головний виконавець 

та строк виконання 

Планові обсяги 

фінансування 

(грн.) 

Фактичні обсяги  

фінансування 

(грн.) 

Стан виконання заходів 

( результативні 

показники виконання 

заходів) 

окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом 

на міських автобусних 

маршрутах загального 

користування 

 

       Станом на 31.12.2016 року, за період з квітня по грудень 2016 року фактичні витрати перевізників за надані послуги з 

пільгового перевезення становили - 15042,6 тис. грн., відшкодовано за відповідний період -13223,6 тис. грн., що становить 

87,9 відсотків від загальних витрат перевізників за пільгові перевезення громадян. Тобто, перевізниками недоотримано 

коштів в сумі 1819,0 тис. грн., а саме: 

 

Перевізник Фактичні витрати за пільгові 

перевезення за квітень-

грудень 2016 року 

Відшкодовано компенсацій-

них виплат за квітень-

грудень 2016 року 

Не включено до нараху-

вання за відповідний період 

ПАТ «Ужгородське АТП 

12107» 

6122,9 5379,6 743,3 

ТОВ «Паннонія Авто центр» 4520,6 3965,4 555,2 

ТОВ «Транс-Уж» 3639,6 3204,4 435,2 

ПП «Шік –Транс» 710,1 629,6 80,5 

ФОП Симкович 49,4 44,6 4,8 

Всього : 15042,6 13223,6 1819,0 

 

Начальник управління праці та      

соціального захисту населення                                                                                      А. Біксей 

Ковач 612514 



 


