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Щодо запиту на інформацію

Шановний пане Олексію!

На Ваш запит на інформацію щодо виділення коштів Миколаївському АТП-
14627 у 2020 році для відшкодування витрат за пільгове перевезення пасажирів, 
який надійшов до Львівської обласної державної адміністрації, в межах 

компетенції повідомляємо.
Законом України від 20 грудня 2016 року № 1789-VIII «Про внесення змін 

до Бюджетного кодексу України», який набрав чинності 01.01.2017 передбачено, 
що компенсація витрат автотранспортним підприємствам, які здійснюють 

перевезення пасажирів, забезпечується за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Згідно з рішенням Львівської обласної ради № 937 від 05.12.2019 року «Про 

обласний бюджет Львівської області на 2020 рік» в п. 14.3 зазначено, що під час 

затвердження місцевих бюджетів на 2020 рік та внесення змін до них передбачити 

кошти зокрема на відшкодування наданих населенню пільг з послуг зв’язку, 
інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян.
Відповідно до рішення сесії Львівської обласної ради від 05.12.2017 № 551 

«Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих 

категорій громадян Львівської області на 2018 – 2020 роки», рішення Львівської 
обласної ради від 05.12.2019 № 937 «Про обласний бюджет Львівської області на 

2020 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.05.2018 

№ 514/0/5-18 «Про затвердження Порядку компенсації витрат автомобільним 

перевізникам, що здійснюють перевезення пасажирів, які мають право на 

пільговий проїзд на маршрутах загального користування», з метою забезпечення 

проведення розрахунків з компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян та ефективного використання бюджетних коштів прийнято 

розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 05.10.2020 

№ 873 «Про розподіл субвенції на компенсацію пільгового проїзду» (Надалі 
Розпорядження). Згідно цього розпорядження районні державні адміністрації 
зобов’язані забезпечити укладення договорів з автомобільними перевізниками про 

компенсацію витрат від перевезень пільгових категорій громадян, які мають право 

на пільговий проїзд та проводити компенсації витрат автомобільних перевізників 
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внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів за рахунок субвенції з 
обласного бюджету. На цю мету Миколаївському району виділено 74,83 тис 

гривень. Керуючись вищевикладеним, Ваше звернення для розгляду і надання 

відповіді скеровано за належністю в управління соціального захисту населення 

Миколаївської райдержадміністрації.

З повагою
Заступник голови                                                                             Тарас ГРЕНЬ

Богдан Заплатинський 255-44-46


