
Україна
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

Виконавчий комітет

Рішення

  від      14   лютого   2014  р.                                     № 49

м. Знам`янка

Про проведення компенсаційних 
виплат за пільгові перевезення 
залізничним транспортом окремих 
категорій громадян

З метою впорядкування механізмів:
- розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним 

транспортом окремих категорій громадян, приведення їх у відповідність до вимог постанови 
Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 року №1359 «Про затвердження Порядку розрахунку  
обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих 
категорій громадян»;

-  проведення компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом 
окремих категорій громадян, приведення їх у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів 
України від 04.03.2002 року № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих 
бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за 
рахунок субвенцій з державного бюджету»,  та керуючись ст.34 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Рекомендувати Знам’янській дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці:
- розраховувати обсяг компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним 

транспортом окремих категорій громадян, відповідно до Порядку розрахунку обсягів 
компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих 
категорій громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 
року №1359 «Про затвердження Порядку розрахунку  обсягів компенсаційних виплат за 
пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян»;

- щомісячно до 15 числа місяця наступного звітного періоду подавати головному 
розпоряднику коштів (управлінню соціального захисту населення Знам'янського 
міськвиконкому) рахунок на суму, що підлягає компенсації, та облікові форми 
встановленого зразка (зразок - Додаток до Порядку розрахунку обсягів компенсаційних 
виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 року №1359 «Про 
затвердження Порядку розрахунку  обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення 
залізничним транспортом окремих категорій громадян»).

2. Доручити управлінню соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому:
- укласти договір із  Знам’янською дирекцією залізничних перевезень Одеської залізниці на 

проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих 
категорій громадян у  2014 році;

- щомісячно приймати  рахунок на суму, що підлягає компенсації, та облікові форми 
встановленого зразка (зразок - Додаток до Порядку розрахунку обсягів компенсаційних 



виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 року №1359 «Про 
затвердження Порядку розрахунку  обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення 
залізничним транспортом окремих категорій громадян»);

- проводити компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих 
категорій громадян, згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 
04.03.2002 року № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих 
бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту 
населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» в межах сум субвенції, 
затвердженої в міському бюджеті на відповідний рік.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови  
Джулая В.О.

 Міський  голова                                                      І.Крижановський


