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На ваш запит, що надійшов до Кам’янської міської ради (вх.№02-06зап/157 

від 15.07.2019) щодо здійснення заходів контролю за виконанням рішення 

виконавчого комітету міської ради №1 від 24.01.2018 «Про затвердження порядку 
виконання заходів Програми соціального захисту населення на 2018-2022 роки» 

першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради Чернишовим O.A., розглянуто та опрацьовано управлінням соціальної політики 

Кам’янської міської ради в межах своїх повноважень.
Повідомляємо, що зазначеним рішенням затверджено Порядок виконання 

заходів Програми соціального захисту населення на 2018-2022 роки (далі -  Порядок), 
якою передбачено надання підприємствам-перевізникам компенсаційних виплат 

за пільговий проїзд окремих категорій громадян міста міським автотранспортом.
Відповідно до Порядку компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян міста міським автотранспортом здійснюються згідно з 
укладеними між управлінням та підприємством-перевізником договорів, на підставі 

наданих Звітів про фактичну кількість перевезень. Керівники підприємств- 
перевізників міського громадського транспорту несуть персональну відповідальність 

за достовірність відображених у звіті даних. Організатор перевезень -  управління 
транспортної інфраструктури та зв’язку Кам’янської міської ради вживає заходи 

контролю за наданням підприємствами -  перевізниками міського громадського 
транспорту достовірних даних про фактичну кількість перевезень.

Враховуючи вищезазначене, рішенням виконавчого комітету міської ради 
від 24.01.2018 №1 на першого заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради Чернишова O.A. покладено контроль за виконанням 
рішення, у тому числі в частині надання компенсаційних виплат.

Додатково інформуємо, що право окремих категорій громадян на безоплатний 

проїзд у міському громадському транспорті визначається Законами України.

Згідно з п.3.11 Положення про управління транспортної інфраструктури 
та зв’язку Кам’янської міської ради, затвердженого рішенням міської ради 

від 27.06.2019 №1469-38/VII дане управління здійснює в межах своїх повноважень 
контроль за діяльністю підприємств (об’єднань) і організацій транспорту і зв’язку 

незалежно від їх підпорядкування та форм власності, дотриманням чинного 
законодавства (умов договорів).
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