Рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№506 від 22.04.2008р.





Про затвердження «Методичних  рекомендацій щодо компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян в міському електротранспорті за рахунок субвенції  з Державного бюджету України та коштів бюджету міста Одеси»

  Відповідно до ст. 28  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою посилення стану контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

	1.  Затвердити Методичні рекомендації щодо компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян в міському електротранспорті за рахунок субвенції з Державного бюджету України та коштів бюджету міста Одеси, далі - Методичні рекомендації (додається).

	2.  Начальникам управлінь Одеської міської ради: соціального захисту населення та праці – Регульській Л.С., транспортного комплексу міста Макарчуку В.О., фінансів - Бедрезі С.М. здійснювати компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян в міському електротранспорті з урахуванням Методичних рекомендацій. 
 
	3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Убірію В.Ш.

Міський голова                                                                                  Е. Гурвіц



Керуюча справами                                                                             Т. Єршова                      
Додаток	
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№506 від 22.04.2008р.
Методичні рекомендації щодо компенсації   
по пільговому проїзду окремих категорій громадян в міському електротранспорті  за рахунок субвенції з Державного бюджету України та коштів бюджету міста Одеси
 


1. Загальні положення
1.1.  Метою впровадження Методичних  рекомендацій по компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на маршрутах міського електротранспорту за рахунок субвенції  з Державного бюджету України та коштів бюджету міста Одеси (далі - Рекомендації) є комплексне розв'язання проблеми фінансування виплат за пільгові перевезення пасажирів, забезпечення відповідних компенсацій та створення умов для всебічного розвитку і підвищення якості соціально значущих послуг, а також оптимізації та забезпечення контролю розподілу і використання бюджетних коштів, спрямованих на компенсацію з пільгового проїзду окремих категорій громадян в міському електротранспорті.
             1.2.  Законодавчою та нормативною основою Рекомендацій є Закон України "Про Державний бюджет України", затверджений на відповідний рік,  "Про міський електричний транспорт" від 29.06.2004 р. №1914-IV, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 25.05.1997 р. №280/97,  Закон України «Про транспорт» від 10.10.1994 р. №232/94-ВР, Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV, Цивільний кодекс України                        від 16.01.2003 р. № 435-IV; Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р.                  № 2542-III, Постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» від 25.12.1996 р. № 1548, із змінами та доповненнями, «Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезення міським електротранспортом» від 23.12.2004 р. № 1735;                     "Про затвердження порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з Державного бюджету" із змінами                             від 04.03.2002 р. №256, «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" від 29.01.2003 р. № 117, наказ Міністерства статистики України "Про затвердження Інструкції про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на маршрутах"                            від 27.05.1996 р. №150, наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту» від 25.07.2007 р. №96, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30.05.1996 р. №258/1283, зі змінами і доповненнями, інші законодавчі і нормативні акти, що регулюють відносини у відповідній сфері. 
1.3.  Наведені у Рекомендаціях терміни вживаються у такому значенні:

виручка від перевезення пасажирів (міським електричним транспортом) – загальна вартість реалізованих квитків (разових та постійних). Визначається на підставі квитково-облікових листів (разові квитки) та звітів про реалізацію постійних квитків для проїзду в міському електротранспорті;
головні розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи в особі їх керівників, які визначаються відповідно до ч. 1 ст. 22 Бюджетного кодексу України та затверджуються рішенням про місцевий бюджет, шляхом встановлення їм бюджетних призначень;
обсяг перевезень пасажирів – за визначений період часу вимірюється кількістю перевезених пасажирів як платних, так і пільгових;
одержувачі    бюджетних    коштів   -    підприємства    і    госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, що не мають статусу бюджетної установи,  які  одержують  безпосередньо  через  розпорядників  коштів  з бюджету як фінансову підтримку, або уповноважені органами державної влади на виконання державних цільових програм та надання послуг;
організатор – виконавчий орган Одеської міської ради, який з Перевізником укладає договір на здійснення перевезень в міському електротранспорті; 
 перевізник – юридична особа, що на підставі договору перевезення зобов’язується здійснювати замовлення організатора з перевезення пасажирів в міському електротранспорті;
пільговий пасажир - пасажир, який, відповідно до чинного законодавства, має право на безоплатний проїзд;
пільговий проїзд - проїзд пільгових пасажирів;
пільгові перевезення - перевезення пільгових пасажирів;	
платний пасажир - пасажир, який сплачує повну вартість проїзду за встановленими тарифами;
субвенції – міжбюджетні трансферти (кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого) для використання на певну мету в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання субвенції. 
Інші терміни, наведені у Рекомендаціях, вживаються у значенні, передбаченому Законом України "Про міський електричний транспорт»                  від 29.06.2004 р. №1914-IV.




2. Розрахунок компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян в міському електротранспорті
2.1.  Основним джерелом компенсації з пільгового проїзду окремих категорій громадян у міському електротранспорті є  субвенція з Державного бюджету України. 
2.2.  Додатковим джерелом компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян можуть бути кошти бюджету міста Одеси.
	2.3. Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян у міському електротранспорті здійснюється на підставі даних Рекомендацій та договору про організацію та розрахунок надання транспортних послуг міським електротранспортом, укладеного з організатором цих перевезень, перевізником  та головним розпорядником бюджетних коштів,   відповідно до вимог чинного законодавства. Договір містить у собі замовлення, в якому включаються заплановані обсяги пільгового проїзду.
	2.4.	Розмір компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському електротранспорті (file_0.unknown
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)за звітний період визначається як добуток кількості пільгових пасажирів (file_1.unknown
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) на тариф по перевезенню пасажирів в міському електротранспорті (tв), встановлений Одеською облдержадміністрацією відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 р. №1548 (грн/пас.)
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	2.5.  Фактична кількість пільгових пасажирів, перевезених міським електротранспортом (file_3.unknown
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) визначається як добуток обсягу перевезень платних пасажирів (file_4.unknown
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) на постійний коефіцієнт (file_5.unknown
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) співвідношення кількості пільгових пасажирів до платних пасажирів, встановлений на відповідний період обласним управлінням статистики на підставі Інструкції про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на маршрутах, затвердженої наказом Мінстату України від 27.05.1996 р. №150 та зареєстрованої в Мін'юсті України від 30.05.1996 р. №258/1283, із змінами та доповненнями, тобто
						Qпіл. = Qпл. x Kст.
	
		2.6.  Загальна фактична кількість платних пасажирів (file_6.unknown
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) визначається як сума фактично перевезених пасажирів по разовим квиткам та пасажирів, перевезених по постійним квиткам тривалого користування за звітний період.
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		2.7.  Кількість перевезених пасажирів за разовими квитками (Qраз.кв.) визначається діленням загального обсягу виручки від продажу разових квитків (Враз.кв.) на затверджений тариф (tв), встановлений Одеською облдержадміністрацією відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 р. №1548
					    Qраз.кв. =Q раз.кв. / tв.
 
		2.8.  Кількість перевезених пасажирів за постійними квитками (Qпост.кв.) визначається множенням кількості проданих постійних квитків (mпост.кв.) на встановлену кількість поїздок для кожного його типу (n)
					
					Qпост.кв. = m пост.кв. х n
	У разі перевищення фактичного обсягу видатків по компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян в міському електротранспорті за звітний період, які не покриваються за рахунок субвенції з державного бюджету, можуть бути виділені кошти бюджету міста Одеси, у межах затверджених бюджетних призначень на  звітний період.
 

3.  Порядок виділення та використання компенсації
3.1.  Порядок фінансування здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету" (із змінами та доповненнями) від 04.03.2002 р. №256.



Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють відповідні видатки, в межах затверджених бюджетних асигнувань.
Перевізник, який отримує субвенцію з державного бюджету на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян в міському електротранспорті, реєструє зобов'язання в органах Державного казначейства тільки після погодження з головним розпорядником бюджетних коштів.
3.2.  Для отримання компенсації Перевізник повинен щомісячно до                    22 числа надавати головному розпоряднику бюджетних коштів наступну звітність:
- звіт про отримання виручки від перевезення пасажирів, затверджений організатором;
- розрахунок відшкодування витрат на пільговий проїзд окремих категорій громадян, яким за діючим законодавством надана пільга з безоплатного проїзду в міському електротранспорті 
	
РОЗРАХУНОК
відшкодування витрат Перевізнику на перевезення окремих категорій громадян,
яким діючим законодавством надана пільга з безоплатного проїзду в міськелектротранспорті
за _________ 20 ___ року по м. Одеса

	
з/п

Чисельність громадян, осіб
Тариф, затверджений на одну поїздку, грн
Кошти, які підлягають відшкодуванню за пільговий проїзд, грн
1.
Загальна чисельність пасажирів, перевезених міськелектротранспортом




у тому числі:



1.1.
платних пасажирів



1.2.
пільгових категорій пасажирів



2.
Коефіцієнт співвідношення кількості пільгових пасажирів до платних пасажирів (згідно з листом Головного управління статистики в Одеській області)



	
Директор КП «Одеськміськелектротранс»

Заступник директора по фінансам

Головний бухгалтер

Начальник відділу планування, праці та заробітної плати

-  акт звірки розрахунків коштів з компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян в міському електротранспорті 


АКТ

від “____”   ________________________200__  року


Звірки розрахунків між ________________________________________________________
(назва господарської організації)

та розпорядником коштів Державного (місцевого) бюджету _________________________
(назва бюджетної установи)
за __________________________________________________________________________        (надані послуги)
1) Згідно  з показниками обліку з наданих послугах та затверджених тарифів і цін, станом                             на „01” січня 200__р. рахується кредиторська заборгованість в сумі ______грн ____коп.
2) Всього профінансовано боргів минулих років _____грн ____коп. з них:
2.1) Коштами загального фонду ______грн ____коп. в т.ч. субвенція (стаття __ Закону України „Про Державний бюджет України на 200__ рік”) _____грн ____коп.
3) Кредиторська заборгованість на 01.01.200__р., яка залишилась непогашеною на 01.___.200__р. (п.1-п.2) складає _____грн ____коп.
4) Нараховано з початку  поточного року по  „01”_____ 200__ року в сумі _____грн ____коп.
5) Фактично профінансовано боргів в поточному році з 01.01.200_р. по ____________ 200_р. в сумі _____грн ____коп.
5.1) Коштами загального фонду ______грн ____коп. в т.ч. субвенція (стаття __ Закону України „Про Державний бюджет України на 200__ рік”) _____грн ____коп.  
6) Кредиторська заборгованість, яка утворилась в поточному році та підлягає погашенню                          (без урахування боргів минулих років) (п.4-п.5) станом на ________ 200__р. складає _____грн ____коп.  
7) Кредиторська заборгованість з урахуванням боргів минулих років станом на _________200__р. (п.3+п.6) складає _____грн ____коп.  


Коди:                                                                                                      КФК _______
                                                                                                                 КЕКВ ______


Керівник         ___________________                 Керівник         ___________________
                                     ПІБ                                                                              ПІБ


Головний бухгалтер____________________   Головний бухгалтер____________________
                                             ПІБ                                                                             ПІБ


МП
ПОГОДЖЕНО: _______________________________________________________                                              (управління, комітет)

3.3.  На підставі наданих документів між  Перевізником та головним розпорядником бюджетних коштів  складається акт звірки. Щомісяця до                  25 числа, головний розпорядник бюджетних коштів готує реєстри про фактично нараховані суми, і надає їх та акти звірки управлінню фінансів Одеської міської ради до 2 числа наступного місяця. 
3.4.  Головний розпорядник бюджетних коштів організовує здійснення відповідних розрахунків у п'ятиденний термін, після отримання коштів.
3.5.  Компенсація, отримана Перевізником, може бути використана  на здійснення витрат, згідно з розподілом грошових коштів, виділених із державного та місцевого бюджетів для Перевізника на відповідний рік, затвердженого першим заступником міського голови, узгодженого із заступником міського голови та управлінням фінансів Одеської міської ради.




Керуюча справами                                                                               Т.М. Єршова 




                       


