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У К Р А Ї Н А
										ПРОЄКТ                                                                                                                                          КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Р І Ш Е Н Н Я

(тринадцята сесія восьмого скликання)


березня 2022 року
м. Корюківка
№ -13/VIII

Про затвердження звіту про виконання Програми «Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2019-2021 роки»

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від ХХХ року № ХХХ «Про виконання Програми «Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2019-2021 роки», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИВ:

1. Звіт про хід виконання Програми «Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2019-2021 роки» взяти до відома (додається).

2. Пункт 1.5. рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 року «Про затвердження міських Програм» зняти з контролю у зв’язку із закінченням терміну дії Програми

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку.


Міський голова 					              	            Ратан АХМЕДОВ






Додаток   
до рішення тринадцятої сесії 
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від ____.2022 року № -13/VІІІ

ЗВІТ 
про виконання Програми  
«Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2019-2021 роки»

Програма «Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2019-2021 роки» (далі – Програма), була затверджена рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм». 
Програма розроблена з метою 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.  
Строк виконання Програми 2019-2021 рік.
Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади. 
Витрати перевізнику відшкодовувались відповідно до укладеного договору та наданої перевізником звітності (встановлений тариф з 1 поїздку = 7,54 грн.; фактична вартість 1 квитка = 3,00 грн.; різниця між встановленою вартістю квитка та встановленим тарифом, яка підлягає відшкодуванню перевізнику = 4,54 грн.).  
На 2019 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на виконання Програми передбачено 199 000,00 грн., касові видатки за 2019 рік становлять 156 471,10 грн.   
Відповідно до наданої перевізником звітності, за 2019 рік було перевезено пасажирів в кількості 34465 осіб.
На 2020 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на виконання Програми передбачено 199 000,00 грн., касові видатки за 2020 рік становлять 151 649,62 грн.   
Відповідно до наданої перевізником звітності, за 2020 рік було перевезено пасажирів в кількості 27457 осіб.
На 2021 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на виконання Програми передбачено 192 000,00 грн., касові видатки за 2021 рік становлять 157 052,22 грн.   
Відповідно до наданої перевізником звітності, за 2021 рік було перевезено пасажирів в кількості 34593 особи.
Мета даної програми в цілому досягнута у повному обсязі. Виконання Програми дало змогу забезпечити організацію проїзду громадян на міських автобусних маршрутах загального користування та компенсацію перевізникам різниці між ціною квитка та погодженим міською радою тарифом. Попит на такі послуги наявний і до тепер.
Рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 09.11.2021 року № 4-9/ VIII «Про затвердження міських програм» була затверджена Програма перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2022-2024 роки.


