
ДОГОВІР № 
компенсації з міського бюджету збитків від перевезення категорій громадян, які 

користуються безкоштовним проїздом в автобусах, що працюють в звичайному режимі 
РУХУ-

м. Черкаси « /ЗУ> -/О 2015 р. 

Замовник Департамент житлово-комунального комплексу 
в особі директора департаменту 

(посада) 
Наумчука Андрія Миколайовича 

(прізвище, ім'я, по батькові) 
з однієї сторони, та перевізник фізична особа-підприємець 

(найменування юридичної або фізичної особи) 
в особі Форостяна Людмила Іванівна 

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) 
з іншої сторони (далі - Перевізник), які діють на підставі, статті 91 Бюджетного кодексу 
України, Законів України «Про автомобільний транспорт», рішень Черкаської міської ради від 
28.07.2015 № 2-1395 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 № 2-688 «Про 
міський бюджет на 2015 рік» та від 15.09.2015 № 2-1571 «Про внесення змін до рішення міської 
ради від 23.01.2015 № 2-688 «Про міський бюджет на 2015 рік», рішення виконавчого комітету 
Черкаської міської ради від 06.10.2015 №1082 «Про затвердження переліку окремих пільгових 
категорій громадян, які користуються безкоштовним проїздом у міському автотранспорті», від 
09.10.2015 №1090 «Про розподіл видатків на компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на міських автобусних маршрутах 
загального користування», Договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом від 
27 квітня 2012 року №80, законодавчих актів України у частині надання пільг і компенсацій, які 
фінансуються з бюджетів усіх рівнів уклали Договір на компенсації збитків від перевезення 
категорій громадян, які користуються безкоштовним проїздом в автобусах, що працюють в 
звичайному режимі руху на жовтень - листопад 2015 рік (далі-Договір) про таке: 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1. Замовник відшкодовує Перевізнику фактично понесені збитки від перевезено 
пасажирів згідно наданих розрахунків (без складання списків), за рахунок компенсації з 
міського бюджету збитків від перевезення категорій громадян, які користуються безкоштовним 
проїздом в автобусах, що працюють в звичайному режимі руху в сумі 55466,29 грн. (п'ятдесят 
п'ять тисячі чотириста шістдесят шість грн. 29 коп.). 

2. Перевізник зобов'язується за рахунок компенсацій з міського бюджету перевозити 
наступні категорії пасажирів: 

учасники бойових дій; 
інваліди війни; 
особа ЧАЕС І категорії; 
особа ЧАЕС II категорії; 
інвалід - дитина; 
інвалід 1 групи по зору або з ураженням ОРА; 
інвалід 2 групи по зору або з ураженням ОРА; 
інвалід 1 групи (крім інвалідів по зору або з ураженням ОРА); 
дитина з багатодітної сім'ї; 
учасник війни; 
член сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни; 
реабілітована особа. 

та за власний рахунок: 
- діти - сироти і діти, які залишилися без піклування батьків та виховуються або 

навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах (при наявності єдиного квитка); 



- Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, особи нагороджені чотирма і 
більше медалями «За відвагу», повні кавалери ордена «Слави» та ордена «Трудової Слави». 

УМОВИ ДОГОВОРУ 

1. Права і обов'язки Замовника: 

1.1. Затверджує розрахунки компенсації фактично понесених збитків від перевезень 
категорій громадян, які у відповідності рішення виконавчого комітету від 06.10.2015 №1082 
користуються правом безкоштовного проїзду в автобусах, що працюють у звичайному режимі 
руху. 

1.2. Перераховує на рахунок Перевізника кошти, отримані на компенсації збитків від 
перевезення категорій громадян, які користуються безкоштовним проїздом в автобусах, що 
працюють в звичайному режимі руху на протязі трьох банківських днів. 

1.3. Погоджує в установленому порядку тарифи щодо оплати транспортних послуг. 

2. Права і обов'язки Перевізника: 

2.1.Перевізник зобов'язаний: 
2.1.1. Перевозити пасажирів, які відповідно до чинного законодавства України та 

рішення виконавчого комітету від 06.10.2015 №1082 користуються правом безкоштовного 
проїзду, на міському маршруті № 6. 

2.1.2.Здійснювати розрахунки відшкодування витрат, пов'язаних з безоплатним 
користуванням громадянами міським транспортом згідно формули: 

V = ( Р х 8 х У„ ) х К, де 

Р - кількість непрацюючих громадян, які мають пільги по безоплатному проїзду у автобусах; 
Б - середня кількість поїздок (10) у автобусах за місяць для непрацюючих громадян, які мають 
пільги по безоплатному проїзду у автобусах (встановлена чинним законодавством України та 
вказана у додатку 2 Інструкції про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським 
транспортом на маршрутах, затвердженої наказом Міністерства статистики України від 
27.06.1996 р. №150); 
Уп- вартість однієї поїздки для міського сполучення; 
К- коефіцієнт питомої ваги підприємства - перевізника у перевезенні на міських маршрутах 
(5,983418227). 

2.1.3. Розрахунки надавати 26 числа розрахункового місяця. Розрахунковим місяцем 
вважати період з 25 числа попереднього місяця по 25 число поточного місяця. 

3. Інші умови 

3.1.Даний договір є невід'ємною частиною Договору на перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом від 27 квітня 2012 року № 80. 

4. Відповідальність 

4.1. Кожна із сторін несе відповідальність відповідно чинного законодавства України та 
у частині своїх зобов'язань. 

5. Порядок вирішення спорів 

5.1. Спори, що виникають між Замовником та Перевізником, у процесі виконання 
Договору, вирішуються шляхом двосторонніх переговорів або згідно чинного законодавства 
України. 



6. Строк дії договору 

6.1. Договір вступає в силу з 01 жовтня 2015 року і діє по ЗО листопада 2015 року. 
6.2. Договір може бути розірваний за ініціативою однієї із сторін, або якщо одна із сторін 

чи обидві порушують його умови. Сторона, яка є ініціатором розірвання договору, попереджує 
іншу сторону не менше як за ЗО (тридцять) днів. 

7. Юридичні адреси і реквізити сторін 

ЗАМОВНИК ПЕРЕВІЗНИК 

Департамент житлово-комунального 
комплексу 
18006 м. Черкаси, 
вул. Байди Вишневецького,36 
р/р 35411020048486 
МФО 854018 КОД 26323404 
ГУДКСУ в Черкаській області 

артаменту 

А.М.Наумчук 

ФОП Форостяна Л.І.. 
18000 м. Черкаси 
вул. Г.Дніпра, 69, кв.41 
р/р 2600950011002 
Філія облуправління ВАТ 
Ощадбанк м. Черкаси 
МФО 354507 
Код 2518405904 
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