УКРАЇНА

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про звернення Виноградівської
районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», зважаючи на звернення мешканців району, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Звернутися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України щодо забезпечення з державного бюджету видатків на
пільгове перевезення окремих категорій громадян (звернення додається).
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань на промисловості, будівництва, транспорту сільського господарства,
земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).
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Президенту України
Верховній Раді України
Кабінету Міністрів України

ЗВЕРНЕННЯ
Виноградівської районної ради Закарпатської області
Ми, депутати Виноградівської районної ради, звертаємося до Вас з
переконливим проханням щодо вирішення питання забезпечення з державного
бюджету видатків на пільгове перевезення окремих категорій громадян.
Наголошуємо, що Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про Національну
гвардію України», «»Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в
Україні, «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх
справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний
захист», «Про охорону дитинства» та постанови Кабінету Міністрів України
«Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування»,
«Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального
забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про
затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного
транспорту», гарантують окремим категоріям громадян безплатний проїзд на
різних видах транспорту.
Проте видатки у вигляді субвенції на компенсацію за пільговий проїзд
окремих категорій громадян передбачались у Державному бюджеті України до
2016 року. Крім того, у зв’язку з внесенням змін до статті 91 Бюджетного кодексу
України видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд віднесено до
видатків місцевих бюджетів. У результаті чого, органи місцевого
самоврядування та перевізники опинилися заручниками існуючої системи, а
соціально вразливі верстви населення, особливо в сільській місцевості, не
можуть, як наслідок, скористатися пільгами на проїзд.
Зауважимо, що згідно з статтею 142 Конституції України держава бере
участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово
підтримує місцеве самоврядування, а витрати органів місцевого самоврядування,
що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються
державою.
Тому через відсутність державної фінансової підтримки, виходячи з
низького рівня спроможності місцевих бюджетів, наголошуємо, що сьогодні
права окремих громадян на пільговий проїзд не можуть бути реалізовані.
Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, оскільки пільговим
категоріям громадян проблематично скористатися правом на пільговий проїзд

через відсутність фінансового ресурсу, а перевізники несуть фінансові втрати
через відсутність компенсаційних виплат за пільгове перевезення.
З метою забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на
пільговий проїзд та відшкодування компенсації за перевезення перевізникам,
зниження соціальної напруги серед пільгової категорії населення просимо на
законодавчому рівні вирішити дане питання та передбачити у державному
бюджеті необхідні кошти на забезпечення видатків на пільгове перевезення.
Звернення прийняте на засіданні двадцять
дев’ятої сесії Виноградівської районної ради 21
березня 2019 року
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