ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Проект
РІШЕННЯ
сесії міської ради _____скликання

від ____________ 2021 р. № ___

м. Шепетівка

Про затвердження бюджетної програми
по наданню послуг диспетчеризації при
перевезенні пасажирів автомобільним
транспортом загального користування на
міських автобусних маршрутах на 2022 рік

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити бюджетну програму по наданню послуг диспетчеризації при перевезенні
пасажирів автомобільним транспортом загального користування на міських автобусних
маршрутах на 2022 рік згідно додатку.
2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Шепетівської міської ради передбачити
у формуванні міського кошти на виконання заходів врахованих бюджетною програмою на
2022 рік.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Ялоху І.С. та постійну комісію з питань розвитку
промисловості, житлово- комунального господарства, підприємницької діяльності,
транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії М. Бондарєв).

Міський голова

Віталій БУЗИЛЬ

ДОДАТОК
до рішення ____ сесії міської
ради ___________ скликання
від “__” _____ 2021р. № ____
Бюджетна програма
по наданню послуг диспетчеризації при перевезенні пасажирів автомобільним
транспортом загального користування на міських автобусних маршрутах
м. Шепетівки на 2022 рік.
Зміст програми
1. Паспорт бюджетної програми.
2. Загальна частина.
3. Програма, на вирішення якої спрямована бюджетна програма.
4. Мета та основні завдання Програми.
5. Обсяги та джерела фінансування, строки виконання.
6. Очікувані результати виконання.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми.
1. Паспорт
Виконавець: Адміністративно-комунальна інспекція
Обсяг бюджетного призначення – 101160,00 грн. (сто одна тисяча сто шістдесят
грн. 00 коп.)
 Законодавчі підстави виконання бюджетної програми – Закон України “Про
місцеве самоврядування в Україні”.
 Напрямки діяльності – проведення диспетчеризації міського автотранспорту
 Категорії економічної класифікації:
52.21 – допоміжне обслуговування наземного автотранспорту
52.29 – інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
 Витратна частина – 101160,00 грн. ( сто одна тисяча сто шістдесят грн. 00 коп.)
 % диспетчеризації – 100 %



2. Загальна частина
Бюджетна програма по наданню послуг диспетчеризації автотранспорту на 2022 рік
(далі – Програма) розроблена у відповідності Закону України “про місцеве
самоврядування в Україні”, рішення ХХХV сесії міської ради V скликання № 3 від
28.08.2008 р. “Про затвердження порядку розподілу субвенції з державного бюджету на
компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автобусних
маршрутах міста Шепетівки”, керуючись ст. 7 Закону України “Про автомобільний
транспорт”.
3. Проблема на вирішення якої спрямована Програма
В м. Шепетівка діє 14 міських маршрутів, на яких задіяні 25 автобусів, які
щоденно, згідно затвердженого графіка, здійснюють 698 рейсів.

Мета диспетчеризації – всебічний аналіз місцевих перевезень, контроль за
регулярністю руху автобусів на міських маршрутах загального користування, здійснення
диспетчерського зв’язку з населенням про графік руху автотранспорту.

4. Мета та основні завдання Програми

-

диспетчерський зв’язок з населенням;

- надання об’єктивних даних для здійснення контролю за виконанням зобов’язань
перевізниками згідно з договором, укладеним з організатором пасажирських
перевезень на міських маршрутах загального користування в м. Шепетівка.
-

одержання статистичних даних для звітності та ефективного планування.

-

проведення відправлення автобусів відповідно до затверджених розкладів руху.

-

ведення щоденного обліку виконаних та не виконаних рейсів.

-

своєчасне залучення резервного транспорту у разі виходу з ладу основного
автобуса міського сполучення.

5. Механізм виконання Програми

Програма виконується Адміністративно – комунальною інспекцією
-

проведення регулярного контролю за рухом автотранспорту на маршрутах, згідно
затвердженого графіку руху;
здійснення контролю за відправленням автобусів, згідно затвердженого графіку
руху;
проведення відмітки в шляхових листах водіїв про фактичний час прибуття та
відправлення автотранспорту;
щоденне ведення обліку виконаних рейсів;
ведення журналу невиконаних рейсів.
щомісячне подання звітів про фактичне виконання рейсів на міських маршрутах по
кожному перевізнику.
6. Обсяги та джерела фінансування,
строки виконання Програми

Фінансування заходів з виконання Програми здійснюється за рахунок коштів
місцевого бюджету в межах наявного фінансового ресурсу і інших джерел не заборонених
чинним законодавством України.
Видатки міського бюджету на виконання Програми на 2022 рік – 101160,00 грн.
(сто одна тисяча сто шістдесят грн. 00 коп.)

Розрахунок очікуваних місячних витрат складає:
1. Заробітна плата 1-го диспетчера

– 6500,00 грн.

2. Нарахування на ФОП 22 %

– 1430,00 грн.

3. Послуги електропостачання

– 500,00 грн.

Всього: 8430,00 грн. (вісім тисяч чотириста тридцять грн. 00 коп.)

7. Очікувані результати виконання Програми

Виконання програми забезпечить:
-

зменшення кількості невиконаних рейсів.
8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Відповідальність за виконанням Програми несе Шепетівська міська рада в особі
Адміністативно – комунальної інспекції.

Секретар міської ради

Роман ВОЗНЮК

