ПРОЕКТ

Про затвердження Порядку здійснення компенсаційних виплат власникам автостоянок за зберігання автотранспорту водіїв, визначених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»

	Відповідно до статей 30, 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 здійснення компенсаційних виплат власникам автостоянок за зберігання автотранспорту водіїв, визначених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (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
 
Вик.: Китайська  705-90-10
         (Козяр 726-80-38)
 

Додаток 
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від
№

Порядок 
здійснення компенсаційних виплат власникам автостоянок за зберігання автотранспорту водіїв, визначених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»

Загальні питання

1. Порядок здійснення компенсаційних виплат власникам автостоянок за зберігання автотранспорту водіїв, визначених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (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. Порядок визначає механізм здійснення компенсаційних виплат власникам автостоянок (суб’єктам господарювання) вартості послуг зі зберігання транспортних засобів, що надані безоплатно водіям, які зареєстровані та проживають у м. Одесі й визначені статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні». 
3. Право на безоплатне зберігання транспортних засобів надається на підставі рішення Консультативної ради при департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради (далі – Рада) наступним користувачам:
а) водіям з інвалідністю; 
б) водіям, які перевозять осіб з інвалідністю: членам сімей осіб з інвалідністю/законним представникам, які є власниками транспортних засобів, користуються ними за довіреністю або отримали їх безкоштовно чи на пільгових умовах згідно з чинним законодавством України (далі – водії);
г) 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).
4. Не мають права на безоплатне зберігання транспортних засобів згідно з цим Порядком фізичні та юридичні особи, зазначені у пункті 3, що є власниками гаражів, розташованих на території м. Одеси.
5. Належність організацій до громадських організацій осіб з інвалідністю регулюється законодавством та статутами таких організацій.
До установ сфери соціального захисту населення належать:
	реабілітаційні центри для осіб з інвалідністю, розташовані в                      м. Одесі;

структурні підрозділи департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
будинки-інтернати;
інші державні та комунальні установи, статутами (положеннями) яких передбачено надання послуг особам з інвалідністю.
6. До транспортних засобів, власникам яких може надаватися право на безоплатне паркування та зберігання, належать легкові автомобілі, що вважаються такими відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт».
7. Власники автостоянок – суб'єкти господарської діяльності, які надають послуги зі зберігання та охорони транспортних засобів, що належать громадянам (крім автостоянок – гаражних кооперативів).

Відшкодування компенсаційних виплат власникам автостоянок
за зберігання транспортних засобів

8. Витрати власників автостоянок за надані послуги зі зберігання транспортних засобів водіїв компенсуються в рамках реалізації Міської програми «Рівність» у межах бюджетних призначень, затверджених у бюджеті міста Одеси на відповідний рік.
9. Головним розпорядником коштів, передбачених у міському бюджеті для здійснення компенсаційних виплат власникам автостоянок, є департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради. 
10. Перелік автостоянок та кількість місць для надання послуг зі зберігання транспортних засобів водіїв з метою компенсації за рахунок коштів бюджету міста Одеси затверджуються виконавчим комітетом Одеської міської ради на підставі пропозицій департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради. Оновлення переліку та кількості місць проводиться за необхідністю.
11. Економічно обґрунтований тариф на зберігання транспортних засобів на визначених автостоянках для здійснення компенсаційних виплат обраховується департаментом економічного розвитку Одеської міської ради та затверджується виконавчим комітетом Одеської міської ради.
12. Власник автостоянки, на якій відповідно до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради надаються місця для безоплатного зберігання транспортних засобів, зобов'язаний розмістити зазначене рішення та інформацію про кількість таких місць у службовому приміщенні, в якому обладнане робоче місце чергового, та на інформаційному стенді автостоянки.
13. Сума 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 з їх зберігання та погоджується департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.
Отримання права користування місцем для безоплатного зберігання транспортного засобу на автостоянці

14. Для отримання права користування місцем для безоплатного зберігання транспортного засобу на автостоянці водії подають до структурного підрозділу департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за зареєстрованим місцем проживання в м. Одесі такі документи:
	заяву, заповнену водієм, із зазначенням місця розташування автостоянки, на якій заявник виявив намір отримати місце для безоплатного зберігання транспортного засобу, та інформацією про відсутність земельної ділянки, виділеної під будівництво гаража для автомобіля на території міста Одеси;

копію паспорта громадянина України (з наданням оригіналу);
	копію свідоцтва про народження дитини (з наданням оригіналу) для дітей з інвалідністю;
	копію висновку медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (з наданням оригіналу);
	копію висновку лікарсько-консультативної комісії для дітей з інвалідністю;
	копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (з наданням оригіналу);
копію посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії (з наданням оригіналу);
	копії свідоцтва про шлюб, народження, усиновлення, документів про опіку або піклування, рішень суду та інших документів, що підтверджують взаємні права та обов’язки (для членів сім’ї та законних представників осіб з інвалідністю) (з наданням оригіналів).
15. Для отримання права користування місцем для безоплатного зберігання транспортного засобу на автостоянці організації, зазначені у пункті 5 Порядку, подають до департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за місцем її державної реєстрації такі документи:
	заяву за підписом керівника із зазначенням місця розташування автостоянки, на якій заявник виявив намір отримати місце для безоплатного зберігання транспортного засобу;

копію статуту (положення) організації, що засвідчена підписом керівника;
копію свідоцтва про реєстрацію організації, що засвідчена підписом керівника;
копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу                       (з пред’явленням оригіналу);
копію посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії (з пред’явленням оригіналу);
інформаційну довідку про надання послуг особам з інвалідністю (кількість перевезень, їх маршрут, мета, кілометраж, періодичність протягом року (місяця), прізвище, ім'я, по батькові, підписи та номери телефонів осіб з інвалідністю, яким надавалися послуги з перевезення), засвідчену підписом керівника. Зазначена вимога поширюється тільки на організації недержавної форми власності.
16. Оригінали документів, зазначених у пунктах 13, 14 цього Порядку, повертаються заявнику після проведення перевірки достовірності відомостей, що в них містяться.
Водії, керівники організацій несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що містяться у поданих документах.
17. Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради на підставі заяви про надання права на користування місцем для безоплатного зберігання транспортного засобу на автостоянці:
	реєструє заяву у спеціальному журналі;

перевіряє достовірність відомостей, що містяться у поданих документах;
	проводить перевірку на предмет виділення земельної ділянки під будівництво гаража для автомобіля на території міста Одеси;
	перевіряє наявність у статутах (положеннях) організацій інформації про провадження діяльності з надання послуг особам з інвалідністю – для організацій;

проводить вибіркову перевірку належності осіб, яким надавалися послуги з перевезення, до водіїв на підставі використання відомостей Централізованого банку даних з проблем інвалідності та з урахуванням потреби зазначеної категорії осіб у реабілітаційних заходах, а також телефонне опитування таких осіб;
	вносить на розгляд Раді питання щодо надання права водію/організації на безоплатне зберігання транспортних засобів;
	подає за рішенням Ради 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 мотивовану відмову.

18. Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради на основі поданої департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради інформації у 10-денний строк приймає рішення щодо видачі водіям направлення на безоплатне зберігання транспортного засобу на автостоянці (далі – направлення), місце розташування якої задовольняє заявника. У направленні обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові заявника, строк безоплатного зберігання, який відповідає строку, на який встановлено інвалідність, місце розташування автостоянки, номер місця зберігання, марки і номерний знак транспортного засобу. Направлення є підставою для надання на автостоянках місця для безоплатного зберігання транспортних засобів водіїв.
У разі обмеженої кількості місць для зберігання транспортних засобів на автостоянці під час прийняття такого рішення департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради надає перевагу водіям, які перевозять дітей з інвалідністю. 
19. Власник автостоянки зобов'язаний у місячний строк після видачі водію направлення надати місце на автостоянці строком, зазначеним у направленні.
Протягом п’яти робочих днів власник автостоянки укладає договір із заявником про надання послуг, про що повідомляє департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, в копії – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.
20. Водії, які набули права на безоплатне зберігання транспортного засобу на автостоянці, повинні дотримуватися Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 115.
21. Водії, яким надано місця для безоплатного зберігання транспортних засобів, а також власники автостоянок не мають права розміщувати на таких місцях інші транспортні засоби, ніж ті, що зазначені у направленні.
22. Підставою для анулювання направлення є реорганізація, ліквідація організації, смерть водія, дострокове зняття інвалідності.

Порядок фінансування

23. 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 соціальні послуги у вигляді безоплатного зберігання транспортних засобів на автостоянці (далі – Розрахунок вартості) протягом місяця із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові водія, номера направлення, державного номера реєстрації транспортного засобу, фактичного часу зберігання транспортного засобу за формою згідно з додатком.
Власники автостоянок несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що містяться у поданих документах.
24. Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради здійснює перевірку Розрахунку вартості, узгоджує його та передає до департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради. 
Моніторинг фактично наданих послуг здійснюється департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.
25. 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, складає Акт наданих соціальних послуг у вигляді безоплатного зберігання транспортних засобів на автостоянці, укладає договір із власником автостоянки і проводить відшкодування коштів у межах відповідних бюджетних призначень.


Керуюча справами 								О. Оніщенко

Додаток  до Порядку здійснення компенсаційних виплат власникам автостоянок за зберігання автотранспорту водіїв, визначених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»

«ПОГОДЖЕНО

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


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

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
№ направлення
Державний номер реєстрації транспортного засобу 
Фактичний час зберігання
(годин)
Вартість однієї години
Сума




























ВСЬОГО



ПДВ/БЕЗ ПДВ

ЗАГАЛОМ



Підпис                               ПІБ    власника автостоянки»




Керуюча справами 								О. Оніщенко




Інформація
до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради Про затвердження Порядку здійснення компенсаційних виплат власникам автостоянок за зберігання автотранспорту водіїв, які визначені ст. 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»

СУТЬ ПИТАННЯ: реалізація Міської програми «Рівність» на відповідний рік, з метою здійснення компенсаційних виплат власникам автостоянок за зберігання автотранспорту водіїв, які визначені ст. 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».
 
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: Реалізація комплексної послідовної стратегії міської політики у всіх сферах життя по відношенню до осіб з інвалідністю, а також досягнення рівності між людьми з особливими потребами та іншими членами суспільства.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: реалізація Основних напрямів спрямована на захист і забезпечення прав в економічному, соціальному, правовому та культурному житті більш ніж 58 тисяч дорослих осіб з інвалідністю та понад 3 тисячі дітей з інвалідністю, які проживають в Одесі.

МОЖЛИВІ РИЗИКИ: відсутні.

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ: відсутній







Директор департаменту 					   О.П. Китайська

