
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження Програми підтримки перевізників, які здійснюють 
перевезення пасажирів пільгових категорій на автобусних маршрутах на 
території Гірської сільської територіальної громади 
 

Керуючись Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Гірська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
  

1. Затвердити Програми підтримки перевізників, які здійснюють 
перевезення пасажирів пільгових категорій на автобусних маршрутах на 
території Гірської сільської територіальної громади. 

2. Керівникам виконавчих органів Гірської сільської ради забезпечити 
виконання заходів, передбачених Програмою. 

3. Відділу фінансів виконавчого комітету Гірської сільської ради 
забезпечити фінансування Програми в межах коштів, передбачених у 
сільському бюджеті. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, у справах релігії, соціального 
захисту населення  та охорони здоров’я. 
  
від 22 квітня 2021 року 
№ 348-13-VІІІ       
 
 
Сільський голова                                                                       Роман ДМИТРІВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
 до рішення Гірської сільської ради  

від 22.04.2021 № 348-13-VІІІ 
 
 
 

ПРОГРАМА 
підтримки перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів 

пільгових категорій на автобусних маршрутах на території Гірської 
сільської територіальної громади 

 
ПАСПОРТ 

Назва Програми 
Програма підтримки перевізників, які здійснюють 
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 
Гірської сільської територіальної громади 

Підстави для 
розробки Програми 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про автомобільний транспорт» 

Дата затвердження 
Програми  

Замовник Програми Гірська сільська рада Бориспільського району 
Київської області 

Головний 
розробник 
Програми 

Виконавчий комітет гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області 

Відповідальні за 
виконання 
програмних заходів 
(головні виконавці) 

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської 
сільської ради 

Мета Програми 
Основною метою Програми є підтримка перевізників, 
які здійснюють перевезення пасажирів пільгових 
категорій на автобусних маршрутах Гірської 
сільської територіальної громади. 

Завдання Програми 

Основними завданнями Програми є часткова 
компенсація з бюджету Гірської сільської 
територіальної громади втрат доходів перевізникам, 
які здійснюють перевезення пасажирів пільгових 
категорій на автобусних маршрутах Гірської 
сільської територіальної громади. 

Терміни реалізації 
Програми  

Програма не обмежена в часі і розрахована на період 
2021-2025 років 

Основні джерела 
фінансування 
заходів Програми 

- бюджет сільської територіальної громади 
 



Обсяг коштів 
міського бюджету 

- у межах коштів, передбачених у бюджеті сільської 
територіальної громади на відповідний рік 

Система організації 
контролю за 
виконанням 
Програми 

контроль за виконанням Програми здійснює постійна 
депутатська комісія сільської ради з питань 
комунальної власності, житлової політики, 
комунального господарства, транспорту, 
енергозбереження та благоустрою 

 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Програма підтримки перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів 
пільгових категорій на автобусних маршрутах Гірської сільської територіальної 
громади (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 № 280/97-ВР, Закону України 
«Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001.  

 
ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Метою Програми є підтримка перевізників, які здійснюють перевезення 
пасажирів пільгових категорій на автобусних маршрутах на території Гірської 
сільської територіальної громади. 

Завданнями даної Програми є: 
- забезпечення безперебійного перевезення пасажирів на маршруті 

сполучення населених пунктів Гора, Мартусівка, Ревне та Затишне; 
- здійснення часткової компенсації з бюджету сільської територіальної 

громади втрат доходів перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів 
пільгових категорій до населених пунктів Гірської сільської ради. 

Часткова компенсація перевізникам втрат доходів за здійснення перевезень 
пасажирів пільгових категорій (мешканців сіл гірської громади). 

Компенсацію перераховувати згідно звітів перевізника. 
 

ІІІ. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Гірської 

сільської територіальної громади в межах бюджетних призначень. 
Розпорядником бюджетних коштів за видатками Програми є Фінансовий 

відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області. 

 
Секретар Гірської сільської ради                                    Людмила ШЕРШЕНЬ 

 
 
 


