Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 77 від 26.03.2020 р.


Про затвердження Порядку компенсаційних виплат власникам автостоянок вартості послуг зі зберігання транспортних засобів водіїв та організацій, що надані безкоштовно


	Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Порядку надання пільг водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у тому числі транспортними засобами, що належать громадським організаціям осіб з інвалідністю, підприємствам, установам, організаціям, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 585, виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ: 

	1. Затвердити Порядок компенсаційних виплат власникам автостоянок вартості послуг зі зберігання транспортних засобів водіїв та організацій, що надані безкоштовно (додається).

	2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М., заступника міського голови Вугельмана П.В.


Міський голова 									Г. Труханов


Керуюча справами								О. Оніщенко

Додаток 
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
№ 77 від 26.03.2020 р.

Порядок 
компенсаційних виплат власникам автостоянок вартості послуг зі зберігання транспортних засобів водіїв та організацій, що надані безкоштовно

Загальні питання

1. Порядок компенсаційних виплат власникам автостоянок вартості послуг зі зберігання транспортних засобів водіїв та організацій, що надані безкоштовно (далі – Порядок), розроблено відповідно до Порядку надання пільг водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у тому числі транспортними засобами, що належать громадським організаціям осіб з інвалідністю, підприємствам, установам, організаціям, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 585.
2. Право на безкоштовне зберігання транспортних засобів надається таким користувачам, які зареєстровані та проживають у м. Одесі:
а) водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю (далі – водії);
б) громадським організаціям осіб з інвалідністю, підприємствам, установам, організаціям,  які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, що є власниками транспортних засобів і перевозять осіб з інвалідністю (далі – організації).
3. Не мають права на безоплатне зберігання транспортних засобів згідно з цим Порядком фізичні та юридичні особи, зазначені у пункті 2 цього Порядку, що є власниками гаражів, власниками чи користувачами земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів, членами автостоянок – гаражних кооперативів, розташованих на території м. Одеси.
4. Кількість місць для безоплатного зберігання транспортних засобів водіїв з метою компенсації за рахунок коштів бюджету міста Одеси затверджується рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради з урахуванням пропозицій департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.





Отримання права користування місцем для безоплатного зберігання транспортного засобу на автостоянці


5. Для отримання права користування місцем для безоплатного зберігання транспортного засобу на автостоянці водії та організації звертаються безпосередньо до департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради або до управлінь соціального захисту населення департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за зареєстрованим місцем проживання в м. Одесі.
6. Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради за результатом розгляду поданих документів вносить на розгляд Консультативній раді при департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради питання щодо надання права водію/організації на безоплатне зберігання транспортних засобів.
7. За рішенням Консультативної ради при департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради передає до департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради інформацію про наявність підстав для видачі заявнику направлення на безоплатне зберігання транспортного засобу на автостоянці або надсилає заявнику мотивовану відмову.
8. Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради на основі поданої департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради інформації у місячний строк приймає рішення про видачу водіям та організаціям направлення на безоплатне зберігання транспортного засобу на автостоянці, місце розташування якої задовольняє заявника. У направленні обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові заявника (для організації – найменування), місце розташування автостоянки. 
Направлення є підставою для надання на автостоянці місця для безоплатного зберігання транспортних засобів водіїв та організацій.

Відшкодування компенсаційних виплат власникам автостоянок
зі зберігання транспортних засобів


9. Компенсаційні виплати власникам автостоянок за надані послуги зі зберігання транспортних засобів водіїв та організацій здійснюються у межах бюджетних призначень, затверджених у бюджеті міста Одеси на відповідний рік.
10. Головним розпорядником коштів, передбачених у міському бюджеті для здійснення компенсаційних виплат власникам автостоянок, 
є департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради. 
11. Граничний розмір компенсаційних виплат за зберігання транспортних засобів на визначених автостоянках затверджується виконавчим комітетом Одеської міської ради з урахуванням пропозицій департаменту економічного розвитку Одеської міської ради.
12. Розмір компенсаційних виплат власникам автостоянок, на яких виділено місця для зберігання транспортних засобів, обчислюється власником автостоянки з урахуванням кількості, фактичного часу зберігання транспортних засобів на автостоянці протягом місяця і економічно обґрунтованих тарифів на послуги зі зберігання транспортних засобів протягом року, затверджених власниками автостоянок, та розрахунку їх формування. 
Розмір компенсаційних виплат не повинен перевищувати граничний розмір компенсаційних виплат, визначений відповідно до пункту 11 цього Порядку, у разі його затвердження.
13. Власники автостоянок щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним, подають до департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради розрахунок вартості компенсаційних виплат за фактично надані послуги у вигляді безоплатного зберігання транспортних засобів на автостоянці (далі – Розрахунок вартості) протягом місяця із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові водія (для організації – найменування), номера направлення, державного номера реєстрації транспортного засобу, фактичного часу зберігання транспортного засобу за формою згідно з додатком.
Власники автостоянок несуть відповідальність за достовірність відомостей, що містяться у поданих документах.
14. Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради здійснює перевірку та погоджує Розрахунок вартості, після чого передає його до департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради. 
Контроль за дотриманням вимог цього Порядку та фактичним наданням послуг власниками автостоянок здійснюється департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.
15. Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради щомісячно на підставі Розрахунку вартості, погодженого департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, проводить оплату в межах відповідних бюджетних призначень.




Керуюча справами 								О. Оніщенко







Додаток  
до Порядку 
компенсаційних виплат власникам автостоянок вартості послуг зі зберігання транспортних засобів водіїв та організацій, що надані безкоштовно

«ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської 
міської ради
___________    _____________
 (підпис керівника)              (ПІБ керівника)


Розрахунок вартості 
компенсаційних виплат за фактично надані послуги у вигляді безоплатного зберігання транспортних засобів на автостоянці _____________________
                                                                            (назва, адреса)
протягом                                202   року

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
(для організації – найменування)
№ направлення
Державний номер реєстрації транспортного засобу 
Фактичний час зберігання
(годин)
Еконо-мічно обґрунто-ваний тариф 
Сума




























ВСЬОГО



ПДВ/БЕЗ ПДВ

ЗАГАЛОМ





Підпис                               ПІБ    власника автостоянки».








