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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 
 
від                2016. №       м. Ужгород 
 
 
Про внесення змін до рішення  
виконкому 11.12.2015 № 387  
 
 
 Керуючись  статтею 30, частиною 6 статті 59 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про автомобільний 
транспорт", на виконання рішення адміністративної колегії Закарпатського 
обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 
24.05.2016, виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 1. Внести зміни до рішення виконкому 11.12.2015 № 387 "Про умови 
конкурсу з перевезення пасажирів" , а саме : 
 Доповнити розділ 2 Договору про організацію перевезень пасажирів на 
міському автобусному маршруті загального користування" пунктами 2.26, 2.27, 
2.28, 2.29, що додаються.                        
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Цапа І. Ю. 
 
Міський голова               Б. Андріїв 
 
 
 
 

     
    



Додаток  
до рішення виконкому 
______________ № ______ 

 
 

Доповнення 
до Договору про організацію перевезень пасажирів на міському автобусному 

маршруті загального користування 
 
 

 2.26. При перевезенні пасажирів на маршрутах загального користування 
міським автомобільним транспортом надається право на пільговий проїзд 
категоріям пільговиків, за проїзд яких проводяться компенсаційні виплати за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до 
Бюджетного кодексу України та Програми фінансування видатків на 
компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на 
міських автобусних маршрутах загального користування, яка затверджується 
щорічно рішенням  міської ради. 
 2.27. Автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів 
на автобусних маршрутах загального користування, забороняється 
відмовлятися від пільгового перевезення, крім випадків, передбачених законом. 
Безпідставна відмова від пільгового перевезення тягне за собою 
відповідальність згідно із чинним законодавством. 
 2.28. Розмір компенсації витрат автомобільного перевізника внаслідок 
перевезення пасажирів установлюється у межах асигнувань на ці цілі 
Державним бюджетом України на відповідний рік та  у міському бюджеті на ці 
цілі. 
 2.29. Механізм виплати компенсації за пільгові перевезення пасажирів в 
автомобільному транспорті загального користування за рахунок субвенції з 
державного бюджету визначається Порядком проведення розрахунку 
компенсаційних виплат за пільговий проїзд міським транспортом окремих 
категорій громадян, затвердженим рішенням органу місцевого самоврядування 
та постановою КМУ від 04.03.2002 № 256 „Про затвердження Порядку 
фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання 
державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з 
державного бюджету”.  
 
 

Керуючий справами виконкому           О. Макара 
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