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Про звернення 
 
 
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»   
 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 
 

Схвалити текст звернення депутатів Ужгородської міської ради VII 
скликання до Голови Верховної Ради України та Прем'єр Міністра України 
щодо доповнення статті видатків/субвенцій з державного бюджету місцевим 
бюджетам на компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                     Б.Андріїв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Голові Верховної Ради України  
п. В. Гройсману 

Прем'єр Міністру України 
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Звернення 

Держава на законодавчому рівні закріпила за певними категоріями 
населення право на безоплатний проїзд, в тому числі у міському транспорті. 
Щорічною гарантією виконання державою цього обов’язку перед громадянами 
була субвенція місцевим бюджетам з державного бюджету, за рахунок якої 
здійснювалась компенсація транспортним підприємствам витрат на 
перевезення пільговиків.  

Незважаючи на те, що вказана субвенція покривала лише 50% реальних 
витрат перевізників та часто надходила несвоєчасно, місцевій владі вдавалось 
утримувати ситуацію і забезпечувати реалізацію права на пільговий проїзд усім 
категоріям громадян. 

Проте, Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» 
взагалі не передбачив виділення субвенцій з державного бюджету місцевим 
бюджетам на компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян. 

Таким чином, соціальна напруга все більше зростає. Станом на сьогодні 
окремі приватні перевізники у салонах своїх автобусів вже розмістили 
оголошення про відмову возити деяких пільговиків. З метою хоча б часткового 
врегулювання ситуації і збереження пільгового проїзду, окремі місцеві ради 
вже заявили про готовність якусь частину компенсації надати з місцевого 
бюджету. Але таке вирішення питання не задовольняє підприємців-
перевізників.  

Тому зволікання з вирішенням цього питання призводить, щонайменше, 
до погіршення якості і безпеки послуг з перевезення. А надалі така ситуація 
може привести до безпідставного підвищення перевізниками тарифів на проїзд, 
тобто тягар виконання обов’язку держави може в черговий раз лягти на плечі 
звичайного громадянина. 

Враховуючи викладене, ми депутати Ужгородської міської ради просимо 
невідкладно вжити заходів реагування для доповнення статті 
видатків / субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 
компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян. 

 

 

З повагою та надією                                                   депутати Ужгородської 
На плідну співпрацю                                                  міської ради 


