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НйййЁёWакня=дорученмJl = Першойтза’Угупмиха-керiвшжа~анарату виконавчого
органу КвТвськот мiськоТ ради (КиУвськЫ мiсько~ державноY цдмiнiстрацii)
Почтарьова А. О. вiд 06.01.2016 М~ 27 (з) у Департаментi транспортноТ iяфраструкiури
вяконавчого органу КиТвськоТ мiськоТ ради (КиYвськоУ мiськоТ державно! адмiяiстрацi’i)
опрацьовано Ваш запит на iнформацiю щодо безоплатного користуваяня полiцейських
усiма видами громадського ‘lралспор’гу, який надiйшов на сайт «доступ до Правдю>. За
результатами опращовання питання iнформуемо.

Згiщюзпунктом7часпши lОсй62ЗаконуУкраъшвiдо2шплi~2О15р’~у
N~ 580 УШ <diро Нацiональну полiцiю» пiд час виконаяня полiцейськта повноважень
полiцейський користуегься безоплатно всiма видами громадського ~анспорту мiського,
примiського i мiсцевого сполучення (крiм таксi).

Порядок надаяня пiльг, комленсацiй i гарантiй працiвникам бюджетяих
устаиов, вiйськовослужбовщiм, особам рядового i начальшщького складу (далi
Порядок) затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв УкраУни вiд 31.03.2003 N9 426.

Вiдповiдно до абзацу першого пункту 2 Порядку пiльги, компенсацiТ i гарантiТ
надаються пляхом вiдuлюдуваяня пiльговиковi передбаченоТ законодавством
частияи факгиtших витрат на проТзд.

Згiдно з абзацом другим пункту 2 Порядку вiдшкодуваяня зазначених витрат
проводиться щомiсяця або раз на квартал за рiшенням керiвника установи.



Вiдповiдно до абзацу першого пуякгу З Порsщку видатки на вiдвлюдувайiiя
витрат за надаиi пiльговику послуги здiйснюються за рахунок i в межах бюджетних
асигнуваяь на утригианяJi цих установ.

Враховуючи вякпадене, на виконання пуякгу 2 посталови Кабiлету Мiяiстрiв
УкраУли вjд 3 1.03.2003 NQ 426, з метою впорядкувашт~i систеNпl надаяня пiльг
працiвняхам (вiйськовослужбовщви) бюджетвих установ (вiйськовях формувань), mci
вiдповiдио до законодавства мають пiльги на проТзд за службовою ознакою, наказом
Мiнiстерства транспорту УкраТни, Мiлiстерства економiки та з гпиавь европейськоТ
йпеграцiУ УкраТни, Мiяiстерства фiнансiв УкраТви, державного комiтету УкраТви з
питань житЛОво-комунального господарства, державного комiтету статис’пiки
УкраТни вiд 28.07.2003 N~ 573/199/473/119/234 (далi — наказ) затверджено Нормативи
проЪду для працiвникiв (вiйськовосзгутжбовцiв) бюджетних установ (вiйськових
формувавь) всiма видами мiського пасажирського транспорту (за вивятком таксi),
автомобiльним транспортом загального користування в сiльсысiй мiсцевостi, а також
залiзничiшм i: водним транспортом яримiського сполучення та автобусами
примiських маршругiв, у межах яких надаються пiльгя щодо безоплатного проТзду
вiдповiдiшм категорiям громадяя.

Пунктом 2 наказу визначено, що в разi використаняя пiльговиком декiлькох
ввдiв транспорту загальна dлысiсть поУздок, за mci проводиться вiдшкодуваввя витрат
працiвнакам (вiйськовослужбовцям) бюджетяих установ (вiйськових формувань), не
повиаиа перевипщватя 60 одижщь на мiсяць.

Також частиною другою стаиi 51 Бюджетного кодексу Укра?ни передбачено,
що витратя на безоллатне або пiльгове матерiальне i побутове забезпеченвя, на яке
згiдао iз законодавством УкраУяи мають право окремi категорiТ працiвяикiв
бюджетвих установ, вiйськовослужбовцi, особи рядового i начальвицького складу,
здiйсшоються за рахунок бюджетвих асигяувань на фуякцiонувавия цих бюджетяих
установ. до таких витрат належить i безоплатяий проУзд.

Таким чином, керiвники бюджетвйх уставов з урахуваяяям вимог пуяктiв 2 та
З Порядку, пункту 2 наказу, частинй друго? стапi 51 Бюджетного кодексу УкраУки
повиннi вирiпiувати гвиацшя компенсацiУ пiльг працiвникам бюдлсетних уставов,
вiйськовослужбовцям, особам рядовою i начальнацького складу за рахуяок видiлешiх
бюджетяих коплiв.
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