УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
ХV сесія

VІІ скликання

від 22.02.2017р. № 168
Про Програму компенсаційних виплат
та надання пільг окремим категоріям
громадян Олевського району на 2017 рік
Розглянувши подану районною державною адміністрацією Програму
компенсаційних виплат та надання пільг окремим категоріям громадян
Олевського району на 2017 рік, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійних комісій
районної ради з питань бюджету та комунальної власності, з соціальних питань,
промисловості, будівництва, транспорту та житлово-комунального господарства
районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Програму компенсаційних виплат та надання пільг окремим
категоріям громадян Олевського району на 2017 рік, згідно з додатком.
2.Управлінню економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі районної
державної адміністрації та управлінню праці та соціального захисту громадян
районної державної адміністрації забезпечити виконання Програми.
3.Рекомендувати Олевській та Білокоровицькій об’єднаним
територіальним громадам розробити та затвердити аналогічні Програми.
4.Контроль за виконанням Програми покласти на постійні комісії районної
ради з питань бюджету та комунальної власності, з соціальних питань,
промисловості, будівництва, транспорту та житлово-комунального господарства.
Голова ради

В.М.Троц

Додаток
до рішення районної ради
від 22.02.2017 року № 168
ПРОГРАМА
компенсаційних виплат та надання пільг окремим категоріям
громадян Олевського району на 2017 рік
І. Паспорт Програми

1.
2.

Ініціатор розроблення
Програми
Розробник Програми

Олевська районна державна адміністрація

3.
4.

Співрозробники Програми
Відповідальні виконавці
Програми

5.

Учасники Програми

6.
7.

Термін реалізації Програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми, всього:

Управління економічного розвитку,
інфраструктури і торгівлі
райдержадміністрації, управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації
Управління економічного розвитку,
інфраструктури і торгівлі
райдержадміністрації, управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації
Управління економічного розвитку,
інфраструктури і торгівлі
райдержадміністрації, управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації, управління фінансів
райдержадміністрації, ОТГ, Радовельська
сільська рада, перевізники, які надають
послуги з перевезення автомобільним
транспортом.
2017 рік
в межах фінансових можливостей

7.1. Коштів районного бюджету
в межах фінансових можливостей
7.2 коштів інших джерел, не
заборонених законодавством в межах фінансових можливостей
України
7. Основні джерела фінансуванняКошти районного бюджету, інших джерел,
Програми
не заборонених чинним законодавством

ІІ. Загальні положення

Програма компенсаційних виплат та надання пільг окремим категоріям
громадян Олевського району на 2017 рік (далі Програма) направлена здійснення
компенсаційних виплат на надання пільг з послуг зв’язку, інших, передбачених
законодавством пільг та на компенсацію за пільговий проїзду окремих пільгових
категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування, які не
виходять за межі Олевського району.
Програма розроблена відповідно до законів України «Про автомобільний
транспорт», «Про Державний бюджет України на 2017 рік», постанови Кабінету
Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний
автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», Законів України «Про
статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»,
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про реабілітацію
жертв політичних репресій в Україні», «Про статус та соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про
охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,
«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні», «Про Державну службу спеціального зв’язку та
захисту інформації України», «Про прокуратуру», постановами Кабінету
Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354 «Про безплатний проїзд
пенсіонерів на транспорті загального користування» та від 20 вересня 2005 року
№936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету
для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
ІІІ. Мета програми
Здійснення компенсаційних виплат на надання пільг з послуг зв’язку,
інших, передбачених законодавством пільг, на компенсацію за пільговий проїзд
окремих категорій громадян в 2017 році за рахунок коштів районного бюджету.
Для досягнення мети Програми необхідно вирішити наступні завдання:
 передбачити в районному бюджеті кошти на здійснення компенсаційних
виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян та фінансування інших
передбачених законодавством пільг;
 забезпечити проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд
окремих категорій;
громадян автомобільним транспортом загального користування;
 забезпечення безплатного проїзду один раз на рік до будь-якого пункту
України і назад автомобільним транспортом особам, які постраждали внаслідок
аварії на ЧАЕС 1-2 категорії;
− забезпечити проведення компенсаційних виплат за надані пільги з
послуг зв’язку.

ІV. Обгрунтування необхідності прийняття Програми

Законом України «Про державний бюджет України на 2017 рік» видатки
у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування
наданих пільг окремим категоріям громадян на послуги зв’язку, компенсації за
пільговий проїзд, інших пільг відповідно до діючого законодавства України, не
передбачені, статтею 91 Бюджетного кодексу України передбачено здійснення
видатків з місцевого бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих
категорій населення та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих
категорій громадян.
Станом на 1 січня 2017 року в районі проживають особи з числа пільгових
категорій населення, що мають право на пільги відповідно до чинного
законодавства, а саме:
143
343
171
757
2477
4647
24429

-

2526
54
2019
6407
266

-

інвалідів війни;
учасники бойових дій;
членів сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
учасники війни;
дітей війни;
ветеранів праці;
осіб,
які віднесені до
постраждалих внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС;
дітей з багатодітних та прийомних сімей;
дітей-інвалідів;
інвалідів;
пенсіонерів за віком;
інших пільговиків.

З 1 червня 2015 року відбулися зміни щодо переліку пільгових категорій
населення, які мали право на безкоштовний проїзд за раніше діючим
законодавством. Право на пільговий проїзд втратили особи, які належали до
ветеранів праці, дітей війни та деяких інших категорій. У зв’язку з тим, що
більшість осіб з вказаних пільгових категорії є також пенсіонерами за віком (за
якими це право збереглось), обсяги пільгових перевезень залишилися на тому ж
рівні.
З 1 січня 2016 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави
та удосконалення окремих положень соціальної політики)», яким органам
місцевого самоврядування передані повноваження ухвалювати рішення про
надання пільг на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.
Станом на 1 січня 2017 року управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації має заборгованість перед:
- Державним територіально – галузевим об’єднанням «Південно – Західна
залізниця» за рішеннями суду щодо відшкодування коштів за фактично надані
пільги з перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян за
2015 рік в сумі 394466,62 грн. (КТКВК 1513037 Компенсація на пільговий
проїзд залізничним транспортом КЕКВ 2610);
- Житомирською
філією публічного
акціонерного
товариства
«Укртелеком» за надані телекомунікаційні послуги (КТКВК 1513034 Пільги

окремим категоріям громадян з послуг зв’язку) в сумі 8525,76 грн. за 2015 рік, та
128664,62 грн. за 2016 рік;
- КТКВК 1513033 Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час
опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською
катастрофою КЕКВ 2730 (виплати населенню) в сумі 28064,09 грн.
Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, оскільки
пільговим категоріям громадян проблематично скористатися правом на
пільговий проїзд та на пільги з послуг зв’язку через відсутність фінансового
ресурсу, а перевізники та організації - надавачі пільг з послуг зв’язку несуть
фінансові втрати через відсутність компенсаційних виплат.
Програму передбачається виконати протягом 2017 року.
Фінансове забезпечення програми
Фінансування на виконання зазначеної Програми здійснюється за рахунок
коштів місцевого бюджету в межах фінансових можливостей.
Організація виконання програми
Реалізацію програми здійснюють безпосередньо розпорядники бюджетних
коштів - управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Олевської
районної державної адміністрації, та управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації, які організовують виконання Програми та
готують звітність про її виконання.
Очікувані кінцеві результати виконання програми
Реалізація Програми компенсаційних виплат та надання пільг окремим
категоріям громадян Олевського району на 2017 рік забезпечить організацію
пільгового проїзду окремих пільгових категорій громадян на приміських
автобусних маршрутах загального користування та відшкодування перевізнику
витрат на перевезення окремих пільгових категорій громадян, компенсація
збитків організації – надавачу пільг з послуг зв’язку, оплата компенсації вартості
одноразового проїзду особам, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС 1-2
категорії.

Додаток
до Програми компенсаційних виплат та надання пільг окремим
категоріям громадян Олевського району на 2017 рік

Порядок
здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян на приміських автобусних маршрутах загального користування,
які не виходять за межі Олевського району на 2017 рік
1. Загальні положення
1.1. Порядок відшкодування перевізникам витрат на пільгове перевезення
окремих пільгових категорій громадян на автобусних маршрутах загального
користування, які не виходять за межі Олевського району за рахунок місцевого
бюджету
встановлює
єдиний
механізм
проведення
відшкодування
компенсаційних виплат, пов’язаних з перевезенням громадян, які мають право на
пільги в автомобільному транспорті приміського сполучення.
1.2. Законодавчою та нормативною підставою Порядку є Бюджетний
Кодекс України, Закон України «Про автомобільний транспорт», Закон України
«Про місцеве самоврядування в Україні».
Дія Порядку поширюється на відшкодування витрат на перевезення
окремих категорій громадян за рахунок коштів місцевого бюджету.
1.3. Цей Порядок визначає механізм відшкодування управлінням
економічного
розвитку,
інфраструктури
і
торгівлі
Олевської
райдержадміністрації (далі Управління) витрат перевізникам за пільговий проїзд
окремих пільгових категорій громадян за рахунок коштів місцевого бюджету.
1.4. Загальна сума здійснення компенсаційних виплат, пов’язаних з
перевезенням громадян, які мають право на пільги, на автобусних маршрутах
загального користування визначається кошторисними призначеннями на
відповідний рік за рахунок коштів місцевого бюджету.
1.5. Відшкодування компенсаційних виплат проводиться на підставі
договорів про відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових
категорій громадян Олевського району на автобусних маршрутах загального
користування, які не виходять за межі Олевського району укладених між
перевізниками і управлінням економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі
Олевської райдержадміністрації, яке є головним розпорядником коштів,
призначених для компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих
пільгових категорій громадян (додаток 3).
Перевізники – отримувачі компенсаційних виплат за рахунок коштів
місцевого бюджету за пільговий проїзд окремих пільгових категорій громадян
для укладання договору з Управлінням подають наступну інформацію:
- заяву на укладання договору;
- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців;
- копію чинного договору про організацію перевезення пасажирів;
- копію ліцензії;
- копію розкладу руху автобусів на маршрутах;
- копію схеми маршруту;
- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку (за наявності);
- довідку про маршрути, в якій вказується:
• найменування маршруту;

• довжина рейсу по кожному маршруту;
• планова кількість оборотних рейсів по кожному маршруту;
• задіяні на маршруті марки та кількість автобусів;
• встановлені тарифи (вартість проїзду).
1.6. За рахунок коштів місцевого бюджету не відшкодовуються втрати
доходів від перевезень окремих категорій громадян, що мають відповідні пільги,
та інші видатки, що фінансуються за рахунок інших джерел відповідно до
законодавства.
2. Визначення суми втрат за перевезення окремих пільгових категорій
громадян
2.1.Розпорядженням
голови
Олевської
райдержадміністрації
затверджується склад робочої групи до якої залучаються представники
управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі, управління праці
та соціального захисту населення, інших структурних підрозділів
райдержадміністрації. Робоча група двічі на місяць проводить вибірково
обстеження на автобусних маршрутах загального користування пасажиропотоку
про що складаються відповідні акти та визначається середня кількість
перевезених пільговиків за один оборотний рейс (додаток 4). До обстеження
можуть залучатися представники громадських організацій, депутати районної та
місцевих рад.
2.2. Перевізники зобов’язані щомісячно до 10 числа подавати в Управління
реєстр осіб (додаток 1) та розрахунок необхідної суми компенсації за пільговий
проїзд (додаток 2), які мають право на пільговий проїзд відповідно до законів
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»,
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи», постанови Кабінету Міністрів України № 354 від
17лютого 1993р. «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального
користування» та скористались пільговим проїздом.
2.4. Керівник підприємства – перевізник несе персональну
відповідальність за поданий реєстр та розрахунок необхідної суми компенсації
за пільговий проїзд особам, які мають право на це відповідно до чинного
законодавства.
3. Порядок розподілу кошторисних призначень та проведення
відшкодування компенсації
3.1. Розподіл кошторисних призначень на відшкодування витрат
перевізникам здійснюється прямопропорційно до суми поданих розрахунків за
кожним перевізником окремо.
3.2. Відшкодування компенсаційних виплат перевізникам проводиться на
їх розрахунковий рахунок, в межах передбачених коштів на зазначену мету.
Управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі бере бюджетні
зобов’язання та здійснює відповідні видатки в межах бюджетних асигнувань.
3.3. Станом на 1 число кожного місяця Управління та перевізник
складають акти звіряння у трьох примірниках.

4. Контроль та відповідальність за порушення договірних умов
4.1. Перевізник несе повну відповідальність за надання пільг на проїзд
окремих категорій громадян за рахунок коштів місцевого бюджету, за
достовірність поданих розрахунків.
4.2. У випадку подання перевізником недостовірних даних про фактичне
виконання оборотних рейсів на маршрутах, ведення неналежного обліку
дорожніх листів, визначена перевізником сума до відшкодування за звітний
місяць по маршруту, зменшується на 5% за кожний зафіксований випадок.
5. Порядок розгляду спорів
5.1. Спори, що виникають між перевізниками та управлінням економічного
розвитку, інфраструктури і торгівлі Олевської райдержадміністрації
вирішуються шляхом переговорів.
5.2. У випадках недосягнення згоди між управлінням економічного
розвитку, інфраструктури і торгівлі Олевської райдержадміністрації та
перевізниками спори вирішуються згідно з чинним законодавством України.

Додаток 1
до Порядку здійснення компенсаційних
виплат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян на приміських автобусних
маршрутах загального користування, які не виходять
за межі Олевського району на 2017 рік

Реєстр
осіб, які мають право на пільговий проїзд відповідно до законів України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про
основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
постанови Кабінету Міністрів України № 354 від 17лютого 1993р. «Про безплатний проїзд пенсіонерів
на транспорті загального користування» та скористались пільговим проїздом

за ___________2017місяць
№ п\п

Прізвище, ім’я, по батькові
(пільговика)

Керівник підприємства – перевізника
Головний бухгалтер (виконавець)

Серія, номер
посвідчення

____________________
(підпис)
____________________
(підпис)

Маршрут

___________________
(П. І. Б.)
____________________
(П. І. Б.)

Додаток 2
до Порядку здійснення компенсаційних
виплат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян на приміських автобусних
маршрутах загального користування, які не виходять
за межі Олевського району на 2017 рік

Розрахунок
необхідної суми компенсації за пільговий проїзд особам, які мають право на це право відповідно до
законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанови Кабінету Міністрів України № 354 від
17лютого1993р. «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування»

На приміських маршрутах Олевського району
По _________________________(назва підприємства - перевізника)
За ___________________________________(звітний період, місяць)
Рейс

Тариф за 1
пас\км грн..

Середня
дальність
поїздки, км.

1

2

3

Керівник підприємства – перевізника
Головний бухгалтер (виконавець)

Середня
вартість
поїздки 1
пасажира, грн..
4

____________________
(підпис)
____________________
(підпис)

Кількість
пільговиків

Сума
компенсації
грн.

5

6

___________________
(П. І. Б.)
____________________
(П. І. Б.)

Додаток 3
до Порядку здійснення компенсаційних
виплат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян на приміських автобусних
маршрутах загального користування, які не виходять
за межі Олевського району на 2017 рік

ДОГОВІР №

про здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих
категорій громадян на приміських автобусних маршрутах загального
користування, які не виходять за межі Олевського району на 2017 рік
м.Олевськ

__ _______ 2017 року

Сторони:
Управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Олевської
райдержадміністрації , далі - Платник, в особі начальника управління ________, що діє
на підставі Положення «Про управління економічного розвитку, інфраструктури і
торгівлі Олевської райдержадміністрації», з однієї сторони, і ________________, далі –
Перевізник, в особі ____________________________, який діє на підставі Статуту з
другої сторони уклали даний Договір про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Здійснення компенсаційних виплат за перевезення окремих пільгових категорій
громадян в Олевському районі на приміському автомусному маршруті загального
користування № _____ назва маршруту_________________________________________
2. Умови оплати
2.1. Платник здійснює компенсаційні виплати на перевезення окремих пільгових
категорій громадян відповідно до рішення сесії Олевської районної ради, статей 29, 37
Закону України «Про автомобільний транспорт», статті 91 Бюджетного Кодексу
України.
2.2. Платник здійснює компенсаційні виплати на перевезення окремих пільгових
категорій громадян на розрахунковий рахунок Перевізника згідно з поданими
перевізником розрахунками, виключно в межах кошторисних призначень на такі цілі,
протягом 5 (п’яти) робочих днів.
3. Права та обов’язки сторін
3.1. Обов’язки Перевізника:
3.1.1. Забезпечує перевезення пільгових категорій громадян відповідно до
договору про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування,
який
не
виходить
за
межі
Олевського
району________________________________________________________
3.1.2. Здійснює безкоштовне перевезення окремих пільгових категорій громадян,
які мають право на пільговий проїзд.
3.1.3. Не пізніше 10-го числа кожного місяця, наступного за звітним надає
Платнику у паперовому та електронному вигляді розрахунок компенсаційних виплат за
пільгове перевезення окремих пільгових категорій громадян згідно Додатків 1, 2.
3.1.4. На вимогу Платника надає документи та/або їх копії, що підтверджують
виконання рейсів на маршрутах.
3.2. Обов’язки Платника:

3.2.1. Здійснює компенсаційні виплати Перевізникові на перевезення окремих
пільгових категорій громадян на умовах даного Договору.
3.2.2. Бере на облік відповідні суми нарахувань, виключно в межах щомісячних
кошторисних призначень на вказані цілі.
3.3. Права Платника:
3.3.1. Залучається до складу робочої групи для проведення обстеження
пасажиропотоку на автобусному маршруті загального користування.
3.3.2. Здійснює вибіркову перевірку документального підтвердження щодо
виконання оборотних рейсів на маршрутах.
3.3.3. Бере участь у проведенні перевірки договору про організацію перевезення
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі
Олевського району.
4. Відповідальність сторін
4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням
зобов’язання за цим Договором є його невиконання або неналежне виконання, тобто
виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим
Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо
вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання
зобов’язання.
4.3. Жодна із сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне
виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне
виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
Сторона, для якої стались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 3
календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу
Сторону.
4.4. Перевізник несе повну відповідальність за дотримання законодавства щодо
пільгових перевезень громадян, за достовірність поданих відомостей згідно (п.п. 3.1.3)
Договору.
4.5. У випадку підтвердження порушення права осіб на пільговий проїзд, сума,
визначена перевізником до відшкодування за звітний місяць по маршруту,
зменшується на 5% за кожний зафіксований випадок.
4.6. У випадку подання перевізником недостовірних даних про фактичне
виконання оборотних рейсів на маршрутах, ведення неналежного обліку дорожніх
листів, визначена перевізником сума до відшкодування за звітний місяць по маршруту,
зменшується на 5% за кожний зафіксований випадок.
4.7. Невиконання чи неналежне виконання умов Договору може бути однією з
підстав для розірвання Договору. Сторона, яка ініціює розірвання Договору,
попереджає другу сторону не пізніше, як за 10 календарних днів до моменту розірвання
Договору.
4.8. Договір може бути розірвано за взаємною домовленістю сторін або в
судовому порядку.
4.9. У разі дострокового розірвання Договору Платник відшкодовує
Перевізникові лише витрати, які взяті ним на облік на момент розірвання Договору, в
порядку, визначеному даним Договором.
5. Термін дії Договору
5.1. Дія договору поширюється на відносини, що склалися на 01 січня 2017 року,
згідно п.3. ст.631 ЦК України. Термін дії договору по _____________, крім випадків

дострокового його розірвання та у разі припинення дії договору із замовником про
організацію перевезення пасажирів.
6. Інші умови
6.1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з
обов’язковим складанням письмового документу.
6.2. Сторони зобов’язані дотримуватися умов законодавства про захист
персональних даних.
6.3. Сторони зобов’язуються переглянути умови Договору у разі внесення змін до
чинного законодавства України щодо пільгового перевезення окремих категорій
громадян.
6.4. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами
чинного законодавства України.
6.5. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним,
листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше
стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
7. Вирішення спорів
7.1. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів
між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він
вирішується в судовому порядку за взаємною підвідомчістю та підсудністю такого
спору.
7.2. Даний Договір укладено у трьох оригінальних примірниках, по одному для
кожної із сторін, які мають рівну юридичну силу.
8. Місцезнаходження та реквізити Сторін
Платник
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Перевізник
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Додаток 4
до Порядку здійснення компенсаційних
виплат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян на приміських автобусних
маршрутах загального користування, які не виходять
за межі Олевського району на 2017 рік

АКТ

обстеження пасажиропотоку на автобусних маршрутах __________ сполучення
___ ____________ 20__ року

__________

Нами: 1._________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
/посада перевіряючого, П.І.Б./
2.________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
/посада перевіряючого, П.І.Б./
У присутності ___________________________________________________________________
/посада представника перевізника, П.І.Б./
складений даний акт на предмет пільгового пасажиропотоку на маршруті № ______________
________________________________________________________________________________
у режимі _______________________________
Марштут обслуговує _____________________________________________________________
Обстеження проведено з _____________ до ______________ год.
В результаті обстеження встановлено, що за _____ оборотних рейсів автобуса марки _______
державний номер _______________ перевезено:
- пільгових категорій населення - _____________ (чол.)
- пасажирів, які не користуються пільгами - ____________ (чол.)
- разом - _____________ (чол.)
Кількість перевезених пасажирів за один оборотний рейс складає:
- пільгових категорій населення - _____________ (чол.)
- пасажирів, які не користуються пільгами - ____________ (чол.)
- разом - _____________ (чол.)

Перевіряючі:

_______________

______________________

_______________

______________________

Представник перевізника _______________

______________________

Заступник голови
районної ради

О.С.Ковальчук

