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УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXVІ сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
28 серпня 2018 року                       м. Ужгород                            № 1183                                     

                                

 

Про зміни та доповнення до рішення XVIII сесії міської ради  

VII скликання 14.12.2017 року №898  

 

 Відповідно до статей 26, 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи статті 525, 526, 617 Цивільного 

кодексу України, статтю 218 Господарського кодексу України, наявність 

заборгованості перед перевізниками за 2015 рік, що обліковується органами 

Державного казначейства України, подані перевізниками претензії від 

06.07.2018 року б/н та від 09.07.2018 року б/н, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Програми фінансування видатків на компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських 

автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2018 рік, 

затвердженої рішенням XVIII сесії міської ради VII скликання 14.12.2017 

року №898, а саме:  

1.1. Додаток  2 до  Програми викласти в новій редакції згідно з 

додатком 1. 

1.2. Додаток 3 до Програми  викласти  в новій редакції згідно з 

додатком 2. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

міського голови Білака О.П. 

 

 

 

Міський голова         Б. Андріїв

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843594/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#843594
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843595/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#843595
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843595/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#843595
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1442/ed_2018_02_06/pravo1/T030436.html?pravo=1#1442
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Додаток 1   

до рішення XXVI сесії 

міськради VII скликання 

 28.08.2018 р. № 1183 

 

                                             Додаток 2 до Програми 

Перелік завдань міської цільової Програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2018 рік 

Мета, завдання, ТПКВКМБ Джерела 

фінансування 

Етапи виконання Програми Відповідальні виконавці 

І етап 

2018 рік  
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Всього на виконання програми Міський 

бюджет 

22 946,501 22 946,501  Департамент праці та 

соціального захисту 

населення  

Підпрограма (для комплексних програм) 

Мета: 

Всього на виконання підпрограми      

Завдання 1. Забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян 

на пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних 

маршрутах загального користування (КТПКВК МБ 0813033), тис. грн. 

Міський 

бюджет 

22 648,929 22 648,929  
Департамент праці та 

соціального захисту 

населення 

Завдання 2.  Відшкодування заборгованості перед перевізниками за Міський 214,534 214,534  
Департамент праці та 

соціального захисту 



надані пільгові перевезення залізничним транспортом за 2015 рік 

(КТПКВК МБ 0813035), тис. грн. 

бюджет населення 

Завдання 3. Відшкодування заборгованості перед перевізниками за 

надані пільгові перевезення підприємствами автомобільного 

транспорту за 2015 рік (ПП Стегура Я. М., ПП Варга Й.Б., ПП «Шік-

Транс», ФОП Фетько В.І.) (КТПКВК МБ 0813033), тис. грн. 

Міський 

бюджет 

83,038 83,038  
Департамент праці та 

соціального захисту 

населення 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                             А. Габор



                                                                                                                                              Додаток 2   

до рішення XXVI сесії 

міськради VII скликання 

28.08.2018 р. № 1183 

                                                                                   

Додаток 3 до Програми 

Результативні показники виконання завдань міської цільової програми фінансування видатків на компенсаційні виплати 

за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м. 

Ужгород на 2018 рік 
 

Відповідальні виконавці,  

ТПКВК МБ, завдання програми, результативні показники 

Код тимчасової 

класифікації видатків та 

кредитування 

2018 рік 

2018 рік  

Разом у т.ч. кошти міського бюджету Разом 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Всього на виконання програми 0813030 22946501,00 22946501,00   

Мета: Відшкодування компенсаційних виплат перевізникам, що здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування 
ТПКВК МБ      
Відповідальний виконавець: Департамент праці та соціального захисту населення  
Завдання: Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян (0813033) 
Показники виконання:      
Показники витрат (вхідних ресурсів): 

Обсяг видатків на компенсацію підприємствам 

автомобільного транспорту за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян, грн. 

 22648929,00 22648929,00   

Показник продукту: 

Кількість підприємств – отримувачів компенсації за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян, од. 

 5 5   



Показник продуктивності (ефективності): 

Середньомісячний розмір отриманої компенсації 

підприємствами, грн. 

 377 482,15 377 482,15   

Показник результативності (якості): 

Питома вага відшкодованих компенсацій до 

нарахованих, % 

 100 100   

Завдання 2: Відшкодування заборгованості перед перевізниками за надані пільгові перевезення залізничним транспортом за 2015 рік 

(0813035). 
Показники виконання:      
Показники витрат (вхідних ресурсів): 

Обсяг видатків на відшкодування заборгованості 

перед перевізниками за надані пільгові перевезення 

залізничним транспортом за 2015 рік, грн. 

 214534,0 214534,0   

Показник продукту: 

Кількість підприємств – отримувачів відшкодування 

заборгованості перед перевізниками за надані пільгові 

перевезення залізничним транспортом за 2015 рік, од. 

 1 1   

Показник продуктивності (ефективності): 

Середньомісячний розмір отриманої компенсації 

підприємствами, грн. 

 214534,0 214534,0   

Показник результативності (якості): 

Відсоток погашення заборгованості, % 

 100 100   

Завдання 3  : Відшкодування заборгованості перед перевізниками за надані пільгові перевезення підприємствами автомобільного 

транспорту за 2015 рік» (ПП Стегура Я. М., ПП Варга Й.Б., ПП «Шік-Транс», ФОП Фетько В.І.) (0813033). 

Показники виконання:      
Показники витрат (вхідних ресурсів): 

Обсяг видатків на відшкодування заборгованості 

перед перевізниками за надані пільгові перевезення 

 83038,0 83038,0   



транспортом за 2015 рік, грн. 

Показник продукту: 

Кількість підприємств – отримувачів відшкодування 

заборгованості перед перевізниками за надані пільгові 

перевезення транспортом за 2015 рік, од. 

 4 4   

Показник продуктивності (ефективності): 

Середній розмір отриманої компенсації 

підприємствами, грн. 

 20 759,5 20 759,5   

Показник результативності (якості): 

Відсоток погашеної заборгованості, % 

 100 100   

 

Секретар ради                                                  А.Габор



 

 


