
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 15 грудня 2021 року                          м. Біла Церква                                                № 835 

 

Про затвердження Методики розрахунку компенсації за надання 

послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом у 

місті Білій Церкві, що становлять загальний економічний інтерес 

 

Розглянувши пояснювальну записку відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської 

міської ради № 294 від 29 жовтня 2021 року, відповідно до частини четвертої статті 263 Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, вимог, що 

містяться в додатку до Регламенту (ЄС) № 1370/2007 Європейського Парламенту і Ради від 23 

жовтня 2007 року про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею та 

автомобільними шляхами, частини другої статті 3 Закону України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання», статті 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 14 Закону України «Про міський електричний транспорт», 

рішення Білоцерківської міської ради від 15 травня 2020 року №5239-96-VII «Про 

затвердження Програми розвитку електротранспорту міста Білої Церкви на 2021-2025 роки», 

та на виконання рішення Антимонопольного комітету України від 12 серпня 2021 року №456-

р про результати розгляду справи про державну допомогу, з метою запровадження загального 

механізму об’єктивного та прозорого обчислення компенсації обґрунтованих витрат за 

надання послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом у місті Білій 

Церкві, що становлять загальний економічний інтерес, виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

1. Затвердити Методику розрахунку компенсації за надання послуг з перевезення 

пасажирів міським електричним транспортом у місті Білій Церкві, що становлять загальний 

економічний інтерес, що додається. 

2. Виконавчому комітету Білоцерківської міської ради щорічно включати до бюджетного 

запиту на відповідний рік видатки на відшкодування послуг з перевезення пасажирів міським 

електричним транспортом у місті Білій Церкві, що становлять загальний економічний інтерес, 

та надавати пропозиції до управління фінансів Білоцерківської міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                               Геннадій ДИКИЙ 



Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради  

від 15. 12. 2021 р. № 835 

 

 

Методика 

розрахунку компенсації за надання послуг з перевезення пасажирів міським 

електричним транспортом у місті Білій Церкві, що становлять 

загальний економічний інтерес 

 

1. Методика розрахунку компенсації за надання послуг з перевезення пасажирів міським 

електричним транспортом у місті Білій Церкві, що становлять загальний економічний інтерес 

(надалі- Методика) визначає формування компенсації за надання послуг з перевезення 

пасажирів міських електричним транспортом у місті Білій Церкві, які є предметом 

відповідного публічного договору, контроль надмірної компенсації за такі послуги та 

механізм уникнення й повернення надмірної компенсації. 

2. Для цілей даної Методики використовуються наступні терміни: 

Замовник – виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; 

Перевізник – комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Тролейбусне 

управління»; 

Публічний договір – це договір про організацію надання транспортних послуг з 

перевезень пасажирів міським електротранспортом, який укладено на основі Типового 

договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним 

транспортом та внесення змін до Правил надання населенню послуг з перевезень міським 

електротранспортом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 

листопада 2012 року №1045 (зі змінами). 

Інші терміни вживаються у значеннях, що містяться у Законі України «Про міський 

електричний транспорт» та в інших нормативно-правових актах України. 

3. Калькуляції і розрахунки до договору про організацію надання транспортних послуг з 

перевезень пасажирів міським електротранспортом проводяться згідно Національного 

положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року №318, зареєстрованого в міністерстві 

юстиції України від 19 січня 2000 року за №27/4248, Методичних рекомендацій з формування 

собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті, затверджених наказом Міністерства 

транспорту України від 05 лютого 2001 року №65, Порядку формування тарифів на послуги 

міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус), затвердженого наказом Міністерства 

інфраструктури України від 25 листопада 2013 року №940, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України від 28 листопада 2013 року за №2035/24567, Правил надання населенню 

послуг з перевезень міським електричним транспортом, затверджених постановою Кабінету 

міністрів України від 23 грудня 2004 року №1735. 

4. Замовлення на пасажирські перевезення. 

4.1. Замовлення є невід’ємною частиною публічного договору і містить обсяги 

транспортних послуг за певний період за визначеними маршрутами тролейбусів. 

4.2. Замовлення також містить обсяг компенсації за надані транспортні послуги. 

Обсяги транспортної роботи на маршрутах згідно із замовленням розраховуються для 

кожного маршруту пасажирських перевезень тролейбусами у вагоно-кілометрах (ваг.км), що 

відповідає пробігу однієї одиниці рухомого складу з пасажирами на відстань в один кілометр. 

4.3. З метою забезпечення належної якості транспортних послуг до замовлення 

обов’язково включаються наступні параметри: 

регулярність руху (фактичне дотримання розкладу руху по кожному маршруту, у %). 
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4.4. Кількість рухомого складу на маршруті у робочі та вихідні дні, яка може бути 

додатково включена до замовлення за узгодженням Замовника і Перевізника. 

5. Особливості ведення бухгалтерського обліку Перевізником для цілей виконання 

публічного договору. 

5.1. Собівартість послуг розраховується Перевізником згідно з діючим законодавством 

на кожний наступний бюджетний рік і подається на затвердження Замовникові щонайменше 

за 2 місяці до початку нового бюджетного року. 

5.2. Калькуляція виробничої собівартості послуг виконується розрахунковим методом 

відповідно до Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту 

(трамвай, тролейбус), затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 25 

листопада 2013 року №940, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 28 листопада 

2013 року за №2035/24567. 

5.3. Плановий прибуток - узгоджений із Замовником відсоток від повної планової 

(нормативно-розрахункової) собівартості замовленої транспортної роботи, розмір якого є 

достатнім для забезпечення перевезення пасажирів міським електричним транспортом, але не 

більше 10%. 

6. Розрахунок компенсації за надання послуг з перевезення пасажирів міським 

електричним транспортом. 

6.1. Загальна сума компенсації за надання послуг з перевезення пасажирів міським 

електричним транспортом не повинна перевищувати суму, яка необхідна для покриття чистих 

витрат (чистої фінансової різниці) між понесеними витратами та отриманими доходами 

Перевізником, з урахуванням рівня прибутку, та розраховується за наступною схемою: 

І. Обчислення розрахункового тарифу (Тс) на транспортні послуги, що надаватимуться 

Перевізником згідно замовлення, а саме - вартість 1 вагоно-кілометрів за формулою: 

Тс =( Sp+Pp) / Qw, грн/ваг.км. 

де: Sp - повна планова (нормативно-розрахункова) собівартість замовленої транспортної 

роботи, грн.; 

Pp – планова рентабельність (прибуток), грн; 

Qw – обсяг транспортної роботи на маршрутах згідно із замовленням, ваг.км. 

ІІ. Показник обсягу фактично виконаної транспортної роботи на маршрутах згідно із 

замовленням (Qs) у вагоно-кілометрах отримується з фактичних даних внесених до 

Диспетчерських відомостей за розрахунковий період і містить показники транспортної роботи 

на маршрутах згідно із замовленням, враховуючи додаткові замовлення. 

ІІІ. Розрахунок вартості виконаних перевезень пасажирів (Сs) за формулою 

Cs = Qs х Тc + Rl, грн. 

де: Qs - обсяг фактично виконаної транспортної роботи на маршрутах згідно із 

замовленням, ваг.км; 

Тc - розрахунковий тариф на транспортні послуги, грн./ваг. км; 

Rl - компенсація збитків від втрачених рейсів з незалежних від перевізника причин 

(згідно актів, затверджених в установленому порядку), грн. 

ІV. Калькуляція компенсації за надані транспортні послуги (Rc) 

Rc = Cs – I – Inet, грн. 

де: Cs - вартість виконаних перевезень, грн.; 

I – плановий, узгоджений з Замовником, дохід від продажу усіх видів проїзних 

документів, грн.; 

I net– плановий чистий дохід від надання додаткових послуг за іншими напрямами 

господарської діяльності, грн. 

З метою уникнення надмірної компенсації, а також задля стимулювання виконання 

Перевізником плану із загального обсягу надходжень під час складання Актів виконаних робіт 

з надання транспортних послуг і щомісячного розрахунку компенсації за фактично надані 

послуги використовувати планові показники доходу від продажу усіх видів проїзних 

документів та доходу від надання додаткових послуг за іншими напрямами господарської 
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діяльності, за виключенням форс мажорних обставин, які можуть обмежувати можливість 

виконання Перевізником запланованих надходжень, наприклад обмеження з кількості 

одночасно перевезених пасажирів в одному транспортному засобі. В такому разі під час 

складання Актів виконаних робіт з надання транспортних послуг і щомісячного розрахунку 

компенсації за фактично надані послуги використовувати фактичні показники доходу від 

продажу усіх видів проїзних документів та доходу від надання додаткових послуг за іншими 

напрямами господарської діяльності. 

7. Проведення відшкодування компенсації за надання послуг з перевезення пасажирів 

міським електричним транспортом 

7.1. Обсяг коштів, що підлягають перерахуванню перевізнику визначається  рішенням 

Білоцерківської міської ради про бюджет міста Білої Церкви на відповідний рік. 

7.2. Суми коштів, що підлягають перерахуванню Перевізнику, повинні визначатися на 

основі очікуваних даних підприємства (у т.ч. управлінської звітності), а при закінчені 

бюджетного року – на основі очікуваних даних, з подальшим уточненням відповідно до 

показників річної звітності. 

7.3. Перевізник здійснює аудит своєї діяльності із залученням сторонніх фахівців 

мінімум раз на 2 роки протягом всього терміну дії публічного договору. 

7.4. Відповідальність за повноту та правильність даних несе Перевізник. 

7.5. Фінансування видатків на відшкодування витрат Перевізнику здійснюється 

відповідно до Актів виконаних робіт з надання транспортних послуг на підставі  звітів та 

розрахунків, в межах кошторисних призначень на відповідний рік на підставі укладеного 

публічного договору. 

7.6. Відшкодування компенсаційних виплат Перевізнику проводиться на його 

розрахунковий рахунок. 

8. Заходи щодо уникнення та повернення компенсації у випадку надання надмірної 

компенсації. 

8.1. При здійсненні компенсації за надання послуг з перевезення пасажирів міським 

електричним транспортом застосовуються заходи контролю у бюджетному процесі відповідно 

до Бюджетного кодексу України. 

8.2. З метою уникнення отримання Перевізником надмірної (подвійної) компенсації за 

надання послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом коригується 

тариф на проїзд у міському електричному транспорті щорічно або частіше за поданням 

Перевізника або Замовника, відповідно до зміни цін на базі офіційних індексів інфляції, 

показників заробітної плати та цін на енергоносії. 

8.3. У разі виявлення випадку надання надмірної компенсації за надання послуг з 

перевезення пасажирів міським електричним транспортом її повернення здійснюється в 

порядку, встановленому Бюджетним кодексом України. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                   Анна ОЛІЙНИК 


