ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 09.11.2021 року № -9/VIII

ПРОГРАМА
перевезення пасажирів по місту Корюківка
на 2022-2024 роки

м. Корюківка
2021 рік

1. ПАСПОРТ
Програми перевезення пасажирів по місту Корюківка
на 2022-2024 роки
Ініціатор розроблення
програми

Корюківська міська рада

Розробник програми

Виконавчий апарат Корюківської міської ради

Співрозробники
програми

Виконавчий апарат Корюківської міської ради,
перевізники фізичні особи – підприємці

Відповідальні виконавці Виконавчий апарат Корюківської міської ради
програми
Термін реалізації
програми

2022-2024 роки

Перелік бюджетів, які
беруть участь у
виконанні Програми
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації Програми,
всього:

Міський бюджет

950 000,00 грн., в тому числі:
2022 рік - 300000,00 грн.;
2023 рік - 300000,00 грн.;
2024 рік - 350000,00 грн.

2. Загальні положення
Програма перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2022-2024 роки
(далі – Програма) направлена на організацію проїзду громадян на міських
автобусних маршрутах загального користування та забезпечення компенсації
збитків перевізника від пільгових перевезень окремих категорій громадян на
міських маршрутах загального користування.
Програма передбачає відшкодування перевізникам різниці між ціною
квитка та погодженим міською радою тарифом, а також компенсація
перевізникам проїзду на міських автобусних маршрутах загального
користування учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових
дій на 2022-2024 роки.
В місті Корюківка пасажирські перевезення здійснюються в звичайному
режимі руху міських автобусних маршрутів.
Міська рада в межах своїх повноважень сприяє створенню належних умов
роботи міського автобусного транспорту. Його стійке і ефективне
функціонування є необхідною умовою покращення умов проживання, рівня
життя та соціального добробуту громадян.
Проблемним питанням залишається розмір компенсації автоперевізникам за
перевезення громадян міста. Рівень доходів міського населення не дозволяє
привести міські тарифи на автобусні перевезення до повної відповідності з
сучасними витратами на перевезення.
Програму розроблено з метою забезпечення потреб мешканців міста в
наданні якісних послуг у сфері міських автобусних перевезень транспортом
загального користування та розв’язання соціально важливих проблем
компенсації за перевезення громадян у місті Корюківка та у відповідності до
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
автомобільний транспорт в Україні».
3. Мета Програми
Метою Програми є здійснення автобусних перевезень пасажирів по
м. Корюківка – на виконання договірних зобов’язань з перевізниками пасажирів
по м. Корюківка та відшкодування різниці між вартістю, затвердженою
виконкомом міської ради, та розрахованою перевізником вартістю квитка на
перевезення одного пасажира на автобусних маршрутах по м. Корюківка, а також
компенсація перевізникам проїзду на міських автобусних маршрутах загального
користування учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових
дій.
4. Завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
- компенсація перевізникам різниці між вартістю квитка та встановленим
тарифом на перевезення;

- зниження соціальної напруги серед населення міста;
- зростання довіри до міської влади;
- посилення соціального захисту учасників бойових дій, членів сімей
загиблих учасників бойових дій;
- надання додаткових гарантій соціального захисту учасникам бойових дій,
членам сімей загиблих учасників бойових дій, за рахунок коштів міського
бюджету.
5. Обсяги та джерела фінансування Програми
На що виділяються кошти

(грн.)
Орієнтовний обсяг
фінансування
2022 рік – 300000,00
2023 рік – 300000,00
2024 рік – 350000,00

Відшкодування перевізникам різниці між
ціною квитка та погодженого міською радою
тарифу на перевезення одного пасажира на
автобусних маршрутах по м. Корюківка, а
також компенсація перевізникам проїзду на
міських автобусних маршрутах загального
користування учасників бойових дій, членів
сімей загиблих учасників бойових дій
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету,
передбачених на 2022-2024 роки та інших джерел фінансування не заборонених
законодавством України.
Витрати перевізника відшкодовуються відповідно до наданої перевізником
звітності.
6. Очікувані результати
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів виконавцями,
зазначеними у цій Програмі.
Реалізація Програми забезпечить організацію проїзду громадян на міських
автобусних маршрутах загального користування та компенсацію перевізникам
різниці між ціною квитка та погодженим міською радою тарифом.
7. Контроль за виконанням програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів.
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми,
цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні
виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).
З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів,
відповідальні виконавці
(головні розпорядники коштів) протягом року
ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її
виконання .

Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче
засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня
року, що настає за звітним.
В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її
фінансування на наступні роки.

Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

