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                                    ДЕПУТАТСЬКЕ* ЗВЕРНЕННЯ  

                           

До мене, як до народного депутата України, від імені жителів  

Запорізького району Запорізької області звернувся голова Запорізької РДА 

А.Г.Васюк з проханням посприяти щодо позитивного вирішення питання 

фінансування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в 

2016 році та запланувати кошти в державному бюджеті на фінансування 

компенсаційних виплат в 2017 році. 

В своїй заяві він зазначає, що відповідно до чинного законодавства 

України структурним підрозділом „Запорізька дирекція залізничних 

перевезень" регіональної філії „Придніпровська залізниця" ПАТ 

„Укрзалізниця" та автоперевізниками здійснюються пасажирські перевезення 

пільгової категорії громадян.  Перевезення пільгової категорії громадян є 

катастрофічно збитковими для підприємств залізничного та автомобільного 

транспорту.  

До 2016 року компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян здійснювались за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам, згідно статті 102 Бюджетного кодексу України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 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 постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 

№ 20 «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з 

державного бюджету місцевим    бюджетам на надання пільг, субсидій та 

компенсацій». 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 

рік» місцевим бюджетам така субвенція не передбачена.  

Фінансування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян можуть здійснювати з місцевих бюджетів відповідно до 

статті 91 Бюджетного кодексу України, але коштів на покриття витрат за 

перевезення пільгової категорії громадян в районному бюджеті та в бюджетах 

сільських та селищних рад немає. 

В зв’язку з викладеним вище,  прошу розглянути можливість позитивного 

вирішення  питання фінансування компенсаційних виплат за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам в 2016 році та запланувати кошти в державному бюджеті на 

фінансування компенсаційних виплат в 2017 році. 

Про результати розгляду звернення прошу поінформувати мене та 

заявника (через Запорізьку РДА) в термін, встановлений чинним 

законодавством України.  
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народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  
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