
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07листопада 2022 року             м. Стрий                                №258

Про зупинення рішення XXVІІ сесії
міської радиVIII демократичного скликання 
№ 1329 від 03.11.2022 р. «Про внесення змін до
Програми відшкодування компенсації за 
перевезення окремих пільгових категорій 
громадян на міських та приміських маршрутах
загального користування автомобільним 
транспортом на 2022 рік»

На XXVІІ сесії Стрийської міської ради 3 листопада 2022 року прийнято 
рішення 
№ 1329 «Про внесення змін доПрограми відшкодування компенсації за 
перевезення окремих пільгових категорій громадян на міських та приміських 
маршрутахзагального користування автомобільним транспортом на 2022 рік», 
яким обмежено кількість поїздок для пенсіонерів по віку Стрийської міської 
територіальної громади. Не погоджуюся із прийнятим рішенням та керуючись 
п. 20 ч. 4 ст. 42, ч. 4 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»:

1. Зупинити дію рішення Стрийської міської ради від 3.11.2022 р. №1329 
«Про внесення змін доПрограми відшкодування компенсації за перевезення 
окремих пільгових категорій громадян на міських та приміських 
маршрутахзагального користування автомобільним транспортом на 2022 рік».

2. Внести рішення міської ради «Про внесення змін доПрограми 
відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 
громадян на міських та приміських маршрутахзагального користування 
автомобільним транспортом на 2022 рік» на повторний розгляд Стрийської 
міської ради із наступним обґрунтуванням.

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» міська рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені 
Конституцією України, цим та іншими законами до її відання. Пунктом 22 
частини 1 статті 25 цього ж Закону встановлено, що виключно на пленарних 
засіданнях вирішуються питання щодо затвердження програм соціально-
економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-
територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого 
самоврядування.

З метою забезпечення належного обліку фактичного надання 
транспортних послуг та ефективного впровадження автоматичної системи 



обліку оплати проїзду на території Стрийської міської територіальної громади 
03.11.2022 року було прийнято вищевказане рішення сесії Стрийської міської 
ради, яким у додатку до рішення обмежено кількість поїздок для пенсіонерів по 
віку Стрийської міської територіальної громади, а саме 16 поїздок на місяць на 
одного пенсіонера.

При розрахунку вартості відшкодування компенсації за перевезення 
пільгової категорії громадян на міських та приміських маршрутах загального 
користування автомобільним транспортом виникла помилка в роботі 
автоматичної системи обліку оплати проїзду внаслідок і чого визначено 
обмеження у кількості 16 поїздок.

Для уникнення соціальної напруги серед мешканців громади, а саме 
пенсіонерів по віку,та забезпечення соціального захисту вказаної категорії 
громадян в частині безоплатного проїзду в автомобільному транспорті на 
міських та приміських маршрутах загального користування, необхідно 
повторно розглянути рішення XXVІІсесії Стрийської міської ради VІІІ 
демократичного скликання «Про внесення змін доПрограми відшкодування 
компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на міських та 
приміських маршрутахзагального користування автомобільним транспортом на 
2022 рік» в частині зняття обмеження кількості поїздок протягом місяця для 
пенсіонерів по віку Стрийської міської територіальної громади. 

За положеннями ч. 4 с. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття 
може бути зупинене міським головою і внесено на повторний розгляд ради із 
обґрунтуванням зауважень.

3. Відповідальність за виконання цього розпорядження покласти на 
секретаря Стрийської міської ради М. Берника.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покладаю на себе.

Міський голова     Олег КАНІВЕЦЬ


