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Ще поїздимо безкоштовно?
Тема пільгових перевезень набуває щоразу більше ажіотажу. Та і є чого - роками
пільговики звикли їздити безкоштовно, а на рік нинішній Київ скинув цю ношу місцевим
бюджетам, які ці витрати не передбачили. Перевізники, не маючи обіцяних коштів,
неохоче беруть таких пасажирів. От вам і конфлікт…

Голова Самбірської районної ради Віталій Кімак повідомив редакції про те, що збирав
за-цікавлених і у процесі розмови вийшли на домовленості із Самбірським АТП-14608
про відновлення безоплатного пільгового перевезення для усіх категорій пасажирів, які
мають пільги на проїзд у 2016 році. Домовленість діє для жителів Самбірського району
на перший квартал. Нам важко сказати, на скільки це правильно, або чому під пільги
потрапляють лише жителі Самбірщини, хоча віддаємо належне керівникам району - про
своїх потурбувалися. За словами пана Кімака, якщо держава не візьме компенсацію
безкоштовних перевезень на себе, то тоді доведеться у районному бюджеті шукати
кошти. Заразом районна влада готує звернення спільно з громадськими організаціями
інвалідів, учасників АТО, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та воїнів -афганців до
урядовців невідкладно виділити кошти на відшкодування проїзду пільговиків. Така ж
ситуація по усій Україні, а тому соціальний вибух можна спрогнозувати. Адже
невдоволені таким ставлення Києва до пільговиків залишаються і перевізники, які
отримували колись великі суми грошей, а тепер їх нема…

Взагалі, читачам цікаво буде знати, хто ж на Самбірщині має право безкоштовного
проїзду. Це та когорта подорожувальників, яким закон передбачає пільгове
перевезення. Діти з багатодітних сімей - 2916 осіб, потерпілі та ліквідатори катастрофи
на ЧАЕС 1 та 2 категорій - 246 осіб, інваліди війни - 147 осіб, сім'ї загиблих ветеранів
війни (253 особи), учасники бойових дій, учасники АТО - 1178 осіб, ветерани органів
внутрішніх справ - 29 осіб, ветерани та вдови ветеранів військової служби - 104 особи,
вдови ветеранів внутрішніх справ - 29 осіб, інваліди військової служби, батьки загиблих
військовослужбовців - 35 осіб, інваліди загального захворювання, інваліди по зору І-ІІ
груп - 2381 особа. Якщо після домовленостей з керівництвом АТП водії відмовлятимуться
перевозити пільговиків, районна рада просить інформувати.

За підписом голови Старосамбірської районної ради Тетяни Терлецької надіслані
листи-звернення з цього приводу до депутата обласної ради Михайла Гички та
керівника АТП-14608 Івана Романяка.
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Роман ІВАНЧУК.
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