
 
 

Конотопська міська рада 

Виконавчий комітет 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
від 17.02.2020 № 35  

м. Конотоп                                                     

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

29.01.2020 №18 «Про розподіл коштів відшкодування витрат на перевезення 

пільгових категорій населення автомобільним транспортом на міських 

маршрутах  в 2020 році» 

 

 

 

Відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

„Про автомобільний транспорт”, Бюджетного кодексу України, рішення від 28 
грудня 2019 року (39 сесія 7 скликання) ”Про бюджет Конотопської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” з метою забезпечення перевезення 
пільгових категорій населення міським автотранспортом загального 
користування,  

 

 виконком міської ради    в и р і ш и в :  

 

 1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 

29.01.2020 №18 «Про розподіл коштів відшкодування витрат на перевезення 

пільгових категорій населення автомобільним транспортом на міських маршрутах  

в 2020 році», виклавши п.1.1., п.2.1. в новій редакції: 

п.1.1.Розподілити нерозподілені кошти з місцевого бюджету в розмірі 

48195,00 грн., виділені на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій 

населення в міському автомобільному транспорті загального користування на 

2020 рік згідно додатку.  

п.2.1.Управлінню соціального захисту населення Конотопської міської ради 

(начальник Розанова О.М.) укласти додаткові договори з перевізниками по 

визначених маршрутах на 2020 рік та проводити відшкодування витрат на 

перевезення пільгової категорії населення на умовах часткової бюджетної 

компенсації. 

 

 

 

Міський голова         Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

Оксана Розанова 2 30 90 



Додаток 

                  до рішення виконкому 

                  міської ради 

                  від 17.02.2020 №35 
Розподіл коштів 

відшкодування витрат на перевезення пільгової категорії населення 

Перевізник Номер 

марш- 

руту 

Назва маршруту Сума коштів на 

січень-грудень 

2020 року, (грн.) 

Розрахунковий 

період січень-

грудень 2020 

року 

Нерозподілені 

кошти, грн. 

ПП „Корунд-С” №1 

№3 

№4 

№5 

№7 

„вул.Рябошапка–з-д Мотордеталь –Конотоп”,  

„сел.КВРЗ-вул.Будівельників”,   

„3-я школа-Загребелля”, 

„вул. Рябошапка-сел.Калинівка”, 

„вул. Рябошапка-сел. Калинівка” 

17866,00 

2486,00 

3644,00 

2321,00 

3124,00 

01.01-23.11.20 

01.01-23.11.20 

01.01-23.11.20 

01.01-31.12.20 

01.01-31.12.20 

2044,00 

286,00 

415,00 

0,00 

0,00 

Всього ПП „Корунд-С”   29441,00  2745,00 

ФОП Ващенко Т.В. №12 „3-тя школа - вул. Сарнавська” 1974,00 01.01-31.07.20 1414,00 

ФОП Ващенко С.М. №8 

№16 

„вул.Професійна-вул.Будівельників” 

„вуд.Гастелло-Житловий масив” 

2244,00 

2728,00 

01.01-31.12.20 

01.01-31.12.20 

0,00 

0,00 

Всього ФОП ВащенкоС.М.   4972,00  0,00 

ПП Литвин М.П. №2 

№14 

„вул. Рябошапка-з-д  „Мотордеталь-Конотоп (кільцевий)” 

„3-я школа-СПТУ-33-сел.Заводське”(кільцевий через с. Вирівка) 

836,00 

2365,00 

01.01-31.12.20 

01.01-31.12.20 

0,00 

0,00 

Всього ПП Литвин М.П.   3201,00  0,00 

ФОП Мисюк І.В. №6  

№11 

№10 

„вул. Ів. Франка- вул. Металістів”, 

”сел. Підлипне-Житловий масив” (через вул.Лісового)” 

„Загребелля-с.Підлипне (Роща)” 

2145,00 

671,00 

2178,00 

01.01-31.12.20 

01.01-31.12.20 

01.01-31.12.20 

0,00 

0,00 

0,00 

Всього ФОП Мисюк І.В.   4994,00  0,00 

ФОП Кирута А.В. №15 „вул. Рябошапка (ДП „Авіакон”)- Рибгосп” 2805,00 01.01-31.12.20 0,00 

ФОП Слотін Е.Ю. №17 „сел.КВРЗ – вул.Будівельників (через вул..Ніжинську)” 808,00 01.01-31.12.20 0,00 

Всього:   48195,00  4159,00 
 

 

Керуючий справами виконкому           Любов ДУБОВИК 



 


