ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
22.06.2021
№ 273
м. Лиман
Про схвалення проекту рішення
міської ради «Про затвердження
Програми «Фінансування оплати
компенсації за надання послуг, що
становлять загальний економічний
інтерес-перевезення пасажирів
міським пасажирським транспортом
загального користування в
Лиманській міській територіальній
громаді на 2021 рік»»

Розглянувши проект рішення міської ради «Про затвердження Програми
«Фінансування оплати компенсації за надання послуг, що становлять загальний
економічний інтерес-перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом
загального користування в Лиманській міській територіальній громаді на 2021 рік»»,
керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Схвалити та винести на розгляд міської ради проект рішення міської ради «Про
затвердження Програми «Фінансування оплати компенсації за надання послуг, що
становлять загальний економічний інтерес-перевезення пасажирів міським
пасажирським транспортом загального користування в Лиманській міській
територіальній громаді на 2021 рік»»(проект рішення додається)

Міський голова

О.В. Журавльов

Проект

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
_________

__________

м. Лиман

Про затвердження Програми
«Фінансування оплати компенсації
за надання послуг, що становлять
загальний економічний інтерес-перевезення
пасажирів міським пасажирським
транспортом загального користування
в Лиманській міській територіальній громаді
на 2021 рік»
Керуючись Законом України «Про автомобільний транспорт», ст. 91
Бюджетного кодексу України, ст. 25, п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»; міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити Програму «Фінансування оплати компенсації за надання послуг,
що становлять загальний економічний інтерес-перевезення пасажирів міським
пасажирським транспортом загального користування в Лиманській міській
територіальній громаді на 2021 рік (додається).
2.
Фінансовому управлінню міської ради передбачити фінансування видатків на
виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.
3.
Головним розпорядником коштів визначити виконавчий комітет Лиманської
міської ради.
4.
Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань
планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної
діяльності та регуляторної політики (Вінничук) та заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів Сироватську І. Л.

Міський голова

О.В. Журавльов

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
_____________№___________
Програма
«Фінансування оплати компенсації за надання послуг, що становлять
загальний економічний інтерес – перевезення пасажирів міським
пасажирським транспортом загального користування в Лиманській міській
територіальній громаді на 2021 рік»
1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет
Лиманської міської ради

2.

Розробник Програми

Виконавчий комітет
Лиманської міської ради

3.

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет
Лиманської міської ради

4.

Учасники Програми

Виконавчий комітет
Лиманської міської ради,
перевізник, який надає
послуги з перевезення
міським транспортом

5.

Терміни реалізації Програми

2021 рік

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у
виконанні Програми

Бюджет Лиманської міської
територіальної громади (далі–
МТГ)

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми.

920,708 тис. грн.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Перевізник зобов’язується здійснювати перевезення пасажирів міським
пасажирським транспортом загального користування.
Вжиття системних заходів щодо компенсації різниці між понесеними
витратами та отриманими доходами перевізника дозволить перевізнику уникнути
збитків підприємства та забезпечити якісне та безперебійне надання послуги, що
становить загальний економічний інтерес (далі – ПЗЕІ), а саме вирішить наступні
питання: затримку у виплаті заробітної плати працівникам, які надають ПЗЕІ,
виникнення перебоїв у підтриманні рухомого складу в робочому стані та перебої в
закупівлі паливо- мастильних матеріалів для ПЗЕІ тощо.

3. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є забезпечення пасажирів якісними послугами перевезення
міським автомобільним транспортом загального користування.
Першочерговими завданнями цієї Програми є:
-забезпечення реалізації прав жителів Лиманської міської територіальної громади
(далі – Лиманська МТГ) на надання якісної ПЗЕІ – перевезення пасажирів міським
автомобільним транспортом загального користування.
-компенсація різниці між понесеними витратами та отриманими доходами
перевізника, який здійснює пасажирські перевезення міським автомобільним
транспортом загального користування, для уникнення ним збитків.
4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування Програми.
Оптимальним шляхом розв’язання проблеми є забезпечення фінансування
різниці між понесеними витратами та отриманими доходами перевізника, який надає
ПЗЕІ - здійснює пасажирські перевезення міським автомобільним транспортом
загального користування за рахунок коштів Лиманської МТГ та інших джерел не
заборонених законодавством України.
Дія Програми поширюється тільки на ПЗЕІ.
Обсяги видатків на реалізацію Програми затверджується на рік і можуть
коригуватися протягом року.
На період травень- вересень 2021 року сума компенсації становить 920,708 тис.
грн.
Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах видатків,
затверджених рішенням міської ради при прийнятті бюджету Лиманської МТГ (із
змінами) з урахуванням його фінансових можливостей на відповідний рік.
5. Очікувані результати
Реалізація дасть змогу забезпечити перевізнику якісне надання ПЗЕІ перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом загального
користування, а саме: вирішить наступні питання: затримку у виплаті заробітної
плати працівникам, які надають ПЗЕІ, виникнення перебоїв у підтриманні рухомого
складу в робочому стані та перебої в закупівлі паливо - мастильних матеріалів для
надання ПЗЕІ тощо.
Для мешканців Лиманської МТГ реалізація даної Програми дасть змогу
безперебійно користуватись автомобільним транспортом загального користування.
6. Строки виконання Програми
Програма розрахована на 2021 рік.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює комісія з питань
планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної
діяльності та регуляторної політики (Вінничук) та заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів Сироватська І. Л.

8. Фінансування Програми
Фінансування оплати компенсації за надання послуг, що становлять загальний
економічний інтерес–перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом
загального користування в Лиманській МТГ здійснюється в межах передбачених
бюджетом Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік.
Фінансування здійснюються виключно на компенсаційні виплати перевізнику,
який здійснює ПЗЕІ – перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом
загального користування.
Джерелами фінансування є кошти бюджету Лиманської МТГ. Для реалізації
заходів Програми можуть залучатися кошти інших бюджетів.
Перерахування коштів здійснюється в межах передбачених бюджетом
Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік.
Головним розпорядником коштів за цією Програмою є виконавчий комітет
Лиманської міської ради (далі – Розпорядник).
Фінансування здійснюється на підставі укладених Розпорядником договорів з
перевізником, який надає ПЗЕІ - перевезення пасажирів міським автомобільним
транспортом загального користування (далі – Договір).
У Договорі передбачаються компенсаційні виплати різниці між понесеними
витратами та отриманими доходами перевізника, який здійснює ПЗЕІ - пасажирські
перевезення міським автомобільним транспортом загального користування.
Перевізник, який надає ПЗЕІ до 7 числа кожного місяця, а в грудні до 23 числа
надає до відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Лиманської міської ради розрахунки для перевірки компенсації.
Після перевірки розрахунку компенсації відповідальна особа відділу житловокомунального господарства погоджує розрахунок та подає до відділу обліку та
звітності виконавчого комітету Лиманської міської ради для здійснення оплати
компенсації за надання ПЗЕІ в органах казначейської служби України.
Витрати та дохід, отриманий під час надання Послуги повинен розраховуватися
відповідно до діючих правил бухгалтерського обліку та оподаткування.
Для підвищення прозорості та уникнення перехресного субсидіювання, коли
суб’єкт господарювання, який здійснює надання ПЗЕІ, займається іншими видами
діяльності, рахунки мають бути розподілені по кожному виду діяльності окремо та
відповідати таким умовам:
- облікові рахунки, що відповідають кожному з видів діяльності, повинні бути
окремими, а частка відповідних активів і постійних витрат повинна розподілятися
відповідно до чинних положень бухгалтерського обліку та правил оподаткування;
- всі витрати і прибуток, пов’язані з будь-якою іншою діяльністю перевізника, не
можуть бути віднесені до послуг з перевезення пасажирів;
У випадку надання надмірної компенсації, вона має бути повернута на розрахункові
рахунки, відкриті в органах Держказначейської служби до бюджету Лиманської
МТГ протягом 30 календарних днів з моменту виявлення. До моменту повернення
надмірної компенсації будь яка виплата отримувачам такої компенсації не
проводиться. За згодою сторін надмірна компенсація може бути включена до
розрахунку, що призведе до зменшення обсягів компенсаційних виплат поточного
періоду.
Відповідальність та контроль щодо уникнення надмірної компенсації несе
суб’єкт господарювання, що надає ПЗЕІ - перевезення пасажирів міським
автомобільним транспортом загального користування.

Програму «Фінансування оплати компенсації за надання послуг, що становлять
загальний економічний інтерес – перевезення пасажирів міським пасажирським
транспортом загального користування в Лиманській МТГ на 2021 рік» розроблено
відділом обліку та звітності виконавчого комітету Лиманської міської ради та
головним спеціалістом з питань державної допомоги суб’єктам господарювання
виконавчого комітету Лиманської міської ради.

Начальник відділу обліку та звітності

Н.І. Манцева

Головний спеціаліст з питань
державної допомоги суб’єктам
господарювання

Н.О. Переволоцька

Секретар міської ради

Н.В. Ляшко

