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Транспорт

БРОВАРИ
Залучення приватного сектору 
до надання послуг з пільгового 

перевезення городян

Передумови 
Перевезення пільгової категорії пасажирів від-

носиться до соціально-значущих послуг. Але через 
щорічне несвоєчасне та недостатнє надходження 
коштів з Державного бюджету України, призна-
чених для компенсаційних виплат за перевезення 
пільгових категорій громадян, не вдається в повно-
му обсязі відшкодувати перевізникам втрат доходів 
від перевезення пільговиків.

Місто Бровари, в якому проживає 88 тисяч 
людей, розташоване поруч зі столицею і є міс-
том-супутником. Тому постійно спостерігається 
значна міграція населення, в тому числі пільгової 
категорії пасажирів. 

Зважаючи на важливість забезпечення без-

коштовних перевезень пільгових категорій гро-
мадян, виникла нагальна потреба щодо додатко-
вого фінансування таких перевезень. 

Нововведення
Для покращення пасажирських перевезень 

мешканців міста Бровари, особливо пільгової ка-
тегорії, за кошти міського бюджету у комунальну 
власність було придбано 7 автобусів. Ці машини 
передано в оренду приватним перевізникам. На 
даний час три таких автобуси працюють на при-
міських маршрутах (№№ 327, 404 та 403-А) і три 
на міських ( №№ 3, 5 та 9). 

В рамках виконання міської програми «З тур-
ботою про кожного» перевезення пасажирів піль-
гової категорії городян на комунальних автобусах 
здійснюється безкоштовно та без обмежень. Від-
шкодування за такі перевезення перевізникам, 
які орендують комунальні автобуси у КП «Служба 
замовника», проводяться із місцевого бюджету. 

Для вирішення питання відшкодування коштів 
за перевезення без обмежень пільгових категорій 
жителів Броварів пасажирським автомобільним 
транспортом, проведення розрахунків, обчислен-
ня компенсаційних виплат перевізникам, кожно-
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го року розробляється та затверджується регуля-
торний акт. Правовою підставою для здійснення 
перевезення пасажирів та отримання компенса-
ції збитків перевізниками є тристоронній Договір, 
який укладається щороку між виконавчим комі-
тетом Броварської міської ради як Замовником, 
Управлінням праці та соціального захисту насе-
лення як Платником та Перевізником. 

Умовами Договору передбачено: Замов-
ник (виконавчий комітет міськради) затверджує 
маршрут, встановлює обсяги перевезень, пого-
джує тарифи на проїзд; Платник (Управління пра-
ці та соціального захисту населення як головний 
розпорядник коштів) проводить відшкодування 
втрат за надані послуги безкоштовного проїзду 
в межах кошторисних призначень на рік; Пере-
візник здійснює безкоштовне перевезення без 
обмежень пільгових категорій населення. 

Для виконання вимог регуляторного акта 
створюється робоча група з перевірки переве-

зень пільгової категорії населення міста автобу-
сами комунальної власності. До її складу входять 
працівники Управління праці та соціального за-
хисту населення, фінансового управління, управ-
ління економіки, комунальних підприємств міста 
та представники громадських організацій. 

Такий спосіб вирішення проблеми пільгових 
перевезень є найбільш доцільним з огляду на 
можливість виконання та ефективної реалізації 
регуляторного акта, який повністю відповідає по-
вноваженням виконавчого комітету Броварської 
міської ради та Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні». 

Результати 
Визначення результативності проводиться 

шляхом аналізу та розрахунків за звітами, які на-
дають перевізники в Управління праці та соціаль-
ного захисту населення, і розмірів проведених 
відшкодувань перевізникам.

Приклад:

Показник За 10 місяців
2011 року

1. Кількість
робочих днів

978

2. Кількість
виконаних рейсів

13027

3. Кількість перевезених 
пільгових пасажирів

130270

4. Обсяги фінансування (грн.) 339 351,75
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Отже, залучення приватних перевізників до 
перевезення пільгових категорій громадян до-
зволяє міській владі вирішити проблему, а також 
врахувати інтереси соціально-незахищених жите-
лів міста (пільговий проїзд територією міста та до 
Києва дозволяє покращити їх матеріальний стан), 
держави (забезпечується надання державних 
пільг) та автомобільних перевізників (витрати на 
пільгові перевезення компенсуються). 

Маршрути, на яких працюють комунальні ав-
тобуси, користуються великою популярністю се-

ред пільгової категорії жителів міста. Реалізація 
міської Програми «З турботою про кожного» про-
довжується і у 2013 році.

Інформація для контактів
Управління економіки 
Броварської міської ради
вул. Гагаріна 15, к.313,
м. Бровари, Київська область, 07400
тел. 4594-6 29 60, 5 10 62 
ел. пошта: economrada@i.ua

Закордонний приклад
У муніципалітетах Альмада та Сейксал (Португалія) приватний партнер за угодою концесії на 30 років 

інвестував 339 млн. євро у будівництво та управління двома лініями легкого метро  (загальна довжина 
22 км, 19 зупинок), які були успішно введені в дію у 2008 році. У 2010 році цим транспортом скориста-
лися 9,16 млн. пасажирів, при цьому у 98% випадків послуга надавалася без запізнень.




