
ПРОЕКТ

№ Про реалізацію статті 34 «Право депутата місцевої ради на безплатний

проїзд» Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»

У К Р А Ї Н А

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання 

(____________сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

в ід __________________ 2018 року № ___

Про реалізацію статті 34 «Право депутата місцевої ради на безплатний проїзд» 

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року №1738 

„Про порядок та умови безплатного проїзду депутатів місцевих рад”, статті 34 

Закону України „Про статус депутатів місцевих рад” , керуючись статтями 43 та 49 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою погашення 

витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за погодженням з постійними 

комісіями, обласна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити порядок та умови безплатного проїзду депутатів обласної ради згідно 

з додатком.

2. Департаменту фінансів облдержадміністрації передбачати в обласному бюджеті 

видатки на погашення безплатного проїзду депутатів обласної ради територією 

області.

3. Управлінню бухгалтерського обліку фінансів та господарської діяльності обласної 

ради забезпечити облік та контроль за використанням коштів та оформленням 

проїзних документів.

4 .Контроль за виконанням рішення покласти на Першого заступника голови 

обласної ради Олійника С.В.

Голова обласної ради Г.О.Пригунов



Додаток до рішення 

Дніпропетровської обласної ради

в ід ____________________  2018 року

№_____

Порядок та умови безплатного проїзду депутатів Дніпропетровської обласної ради

1. Депутати обласної ради мають право безплатного проїзду залізничним, 

автомобільним, а також всіма видами пасажирського транспорту (за винятком таксі) 

територією області шляхом одноразового користування - квитки, талони тощо.

2. Проїзд депутатів обласної ради здійснюється на підставі пред’явлених документів 

(квитків на проїзд). Безплатний проїзд на міських маршрутах усіх видів 

пасажирського транспорту (за винятком таксі), приміських автобусних маршрутах 

здійснюється за умови подання депутатом обласної ради заяви про потребу в 

такому проїзді та проїзних документів одноразового користування - квитки, талони, 

тощо.

3. Витрати, пов’язані з безплатним проїздом депутатів територією області на 

міжміських автобусних маршрутах та приміських, пасажирських і швидких поїздах, 

здійснюватимуться на підставі поданих до ф інансово-господарського відділу 

обласної ради проїзних квитків, заяви та звіту про погашення витрат за проїзд 

транспортом. Проїзд депутатів оплачується Управлінням бухгалтерського обліку 

фінансів та господарської діяльності обласної ради в межах кошторисних 

призначень відповідно до Інструкції щодо застосування економічної класифікації 

видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування 

бюджету: К Е К В  “________трансфери населенню”.

Перший заступник голови обласної ради С.В.Олійник




