ПРОЕКТ
У КР А ЇН А
ГО Р О Д Н Я Н С ЬК А М ІС ЬК А Р А ДА
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)

Від 23 грудня 2020 року
м. Городня
Про затвердження Програми фінансового
забезпечення компенсаційних виплат за надання
пільг з оплати послуг зв’язку та встановлення
квартирних телефонів на 2021-2025 роки,
Порядку відшкодування коштів за надані пільги
з послуг зв’язку та встановлення квартирних телефонів
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів
України від 29 січня 2003 року №117 «Про Єдиний Державний
автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» та з метою
недопущення зростання соціальної напруги, пов’язаної з відсутністю
компенсації на пільгове користування послугами зв’язку з державного
бюджету, Городнянська міська рада в и р і ш и л а:
1.
Затвердити Програму фінансового забезпечення компенсаційних
виплат за надання пільг з оплати послуг зв’язку та встановлення квартирних
телефонів на 2021-2025 роки (далі - Програма), що додається.
2.
Затвердити Порядок відшкодування витрат за надані пільги з
послуг зв’язку та встановлення квартирних телефонів (далі - Порядок), що
додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціальноекономічного розвитку, законності та правопорядку.

Міський голова

Андрій Богдан

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням другої сесії
Городнянської міської ради
восьмого скликання
від 23 грудня 2020 року

ПРОГРАМА
ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ ЗА НАДАННЯ ПІЛЬГ
З ОПЛАТИ ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ
КВАРТИРНИХ ТЕЛЕФОНІВ НА 2021-2025 РОКИ

м.Городня
2020 рік

ПРОЕКТ
ЗМІСТ
Стор.
Паспорт Програми........................................................................

5-6

Загальні
положення ....................................................................................
Мета Програми …………………………………………...........

7

7

4.

Завдання Програми та результативні
показники .............................................
Обсяги фінансування Програми ...............................................

5.

Очікувані результати ..................................................................

8

6.

Контроль за ходом виконання Програми…................................ 9

1.
2.
3.

Порядок відшкодування коштів за надані пільги з послуг
зв’язку та встановлення квартирних телефонів ........................

7

8

9-11

Додатки до Програми:
Додаток 1. Прогнозні розрахунки видатків з міського
бюджету на 2021-2025 роки ......................................................

12

ПРОЕКТ
Паспорт
Програми фінансового забезпечення компенсаційних виплат за надання
пільг з оплати послуг зв’язку та встановлення квартирних телефонів на
2021-2025 роки
1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління соціального захисту
населення

Нормативно-правові акти, що
Закон України «Про Державний
стали підставою для розроблення бюджет України на 2021 рік»;
Програми:
Закон
України
«Про
статус
ветеранів
війни,
гарантії
їх
соціального захисту»;
Закон України «Про статус і
соціальний захист громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської катастрофи»;
Закон України «Про охорону
дитинства»; Закон України ««Про
статус ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів Національної поліції і
деяких інших осіб та їх соціальний
захист»; Закон України «Про
соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх
сімей»
Постанова КМУ від 29 січня 2003р.
№117 «Про Єдиний державний
автоматизований реєстр осіб, які
мають право на пільги».
2.

Розробник Програми

Управління соціального захисту
населення

3.

Відповідальний виконавець
Програми

Управління соціального захисту
населення

4.

Учасники Програми

Управління соціального захисту
населення
Городнянська міська рада

5.

Термін реалізації Програми

6.

Загальний орієнтовний обсяг
фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації Програми, всього:

2021-2025 роки

795500 грн.
у тому числі:
кошти бюджету Городнянської
міської ради

795500 грн.

ПРОЕКТ
Програма
фінансового забезпечення компенсаційних виплат за надання пільг з
оплати послуг зв’язку та встановлення квартирних телефонів
на 2021-2025 роки
1. Загальні положення
Пріоритетними завданнями Програми фінансового забезпечення
компенсаційних виплат за надання пільг з оплати послуг зв’язку на 20212025 роки (далі – Програма) є посилення соціального захисту громадян,
реалізація прав окремих категорій населення на соціальний захист,
поліпшення якості життя вразливих груп населення, надання пільг та
соціальних гарантій окремим категоріям громадян, наданих Конституцією та
законами України, здійснення компенсації за надання пільг з оплати послуг
зв’язку пільговим категоріям населення.
Програма розроблена відповідно до Бюджетного Кодексу України,
Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх
соціальний захист», «Про статус та соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону
дитинства» «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей.
На сьогодні на території Городнянської громади проживає 330 осіб, які
мають право на пільгове користування послугами зв’язку.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
відповідні видатки у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам не були передбачені.
Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з
місцевого бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих
категорій населення та компенсаційні виплати за пільгове користування
послугами зв’язку.
Для забезпечення реалізації права даних категорій громадян на пільги,
передбачені законодавством України, є необхідним прийняття цієї Програми.
2. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення конституційних гарантій на
соціальний захист пільгових категорій громадян, покращення становища
соціально вразливих верств населення, здійснення компенсації за пільгове
користування послугами зв’язку у 2021-2025 роках.
3. Завдання Програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є:
- зниження соціальної напруги серед пільгової категорії населення;
- компенсація витрат за надані пільги з оплати послуг зв’язку пільговим
категоріям населення, згідно з укладеним договором.

ПРОЕКТ
Обсяги фінансування Програми
Обсяг коштів,
які
пропонуються
залучити на
виконання
програми
Обсяг
ресурсів,
всього

Усього
витрат на
виконання
програми,
грн..

Етапи виконання програми

2021

2022

2023

2024

2025

(гривень)

159100

159100

159100

159100

159100

795500

у тому числі:
бюджету
Городнянської
міської ради

159100

159100

159100

159100

159100

795500

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету
Городнянської міської ради та інших джерел незаборонених законодавством.
Фінансування видатків з місцевого бюджету на вказані цілі,
передбачених Програмою, здійснюється з дати прийняття даної Програми.
Прогнозні розрахунки видатків з місцевого бюджету на 2021-2025 роки
додається (додаток 1).
5. Очікувані результати
Виконання Програми надасть змогу підвищити ефективність
проведення регіональної політики щодо поліпшення якості життя вразливих
груп населення, забезпечити надання пільг та соціальних гарантій окремим
категоріям громадян, наданих Конституцією та законами України,
здійснювати компенсацію збитків підприємству за надані пільги з оплати
послуг зв’язку пільговим категоріям населення.
6. Контроль за ходом виконання Програми
Контроль за ефективністю реалізації Програми здійснюється постійною
комісію міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціальноекономічного розвитку, законності та правопорядку.
Відповідальним за реалізацію Програми є управління соціального
захисту населення.
Головний розпорядник коштів щомісячно аналізує стан виконання
Програми та при необхідності ініціює внесення змін до неї з метою більш
ефективного використання бюджетних коштів.

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням другої сесії
Городнянської міської ради
восьмого скликання
від 23 грудня 2020 року

Порядок
відшкодування коштів за надані пільги з послуг
зв’язку та встановлення квартирних телефонів
I. Загальні положення
1.1. Порядок відшкодування витрат за надані пільги з послуг зв’язку та
встановлення квартирних телефонів (далі - Порядок).
1.2. Терміни, наведені у цьому Порядку, вживаються у такому значенні:
пільговик – особа, яка відповідно до чинного законодавства має право
на пільги з користування послугами місцевого телефонного зв’язку та
встановлення квартирних телефонів;
місцевий телефонний зв'язок – це послуга, яка забезпечує доступ
до телекомунікаційної мережі та надає користувачу можливість спілкуватись
з особами, які знаходяться в тому ж місті (районі).
II. Порядок надання послуг
2.1. Згідно з чинним законодавством України, а саме: законами України
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “ Про статус
ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про
статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей», “Про охорону дитинства”
визначено право на отримання пільг з послуг зв'язку таким категоріям
громадян:
інвалідам війни;

учасникам бойових дій;
учасникам війни;
особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
ветеранам військової служби, вдовам ветеранів військової служби;
ветеранам органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів органів
внутрішніх справ;
ветеранам податкової поліції;
ветеранам служби цивільного захисту;
ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби;
учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І - ІІ категорій;
інвалідам військової служби;
багатодітним сім'ям.
Підтвердженням відповідного статусу пільговика є документ, що
підтверджує право на пільги, виданий відповідною установою, документ
повинен бути оформлений відповідно до вимог чинного законодавства і
завірений печаткою.
Визначення права на отримання пільг з послуг зв'язку окремим
категоріям громадян здійснюється відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 04 червня 2015 року № 389 “Про затвердження
Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням
середньомісячного сукупного доходу сім’ї”.
III. Порядок відшкодування витрат
3.1. Управління соціального захисту населення, як Замовник, укладає
договір із підприємством, яке надає послуги зв’язку для відшкодування
коштів за надані пільги або встановлення квартирних телефонів. Для
укладання договору підприємство подає такий пакет документів:
- виписка з Єдиного державного реєстру про реєстрацію юридичної особи,
фізичної особи підприємця;
- довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
- копія ліцензії;
- копія довідки про взяття на облік платника податків або копія свідоцтва про
реєстрацію платника податку на додану вартість;
- копія Статуту;
- довідка тарифів на послуги зв’язку.

3.2. Розрахунок відшкодування коштів за надані послуги зв’язку та
встановлення квартирних телефонів здійснюється шляхом визначення витрат
підприємством за законами, відповідно до яких пільговики мають право на
пільги.
3.3. Підприємство, яке надає послуги зв’язку, подає до управління
соціального захисту населення:
- до 01 числа місяця, що настає за звітним, на електронних носіях
розрахунки щодо вартості послуг, наданих громадянам пільгової категорії у
минулому місяці, згідно з формою «2-пільга»;
- до 05 числа місяця, що настає за звітним, надає відомості про
фактично надані послуги на паперових носіях;
- до 05 числа місяця, другого за звітним, складає акти звіряння сум
заборгованості по наданих послугах зв’язку станом на 1 число місяця, що
передує звітному.
Звіти підписуються та скріплюються печаткою підприємства.
Розпорядник коштів має право перевіряти правильність та достовірність
складання звітів, наданих на відшкодування витрат за надані пільги.
3.4. Управління соціального захисту населення звіряє інформацію, що
міститься в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають
право на пільги, з інформацією, яка надходить від підприємств, що надають
послуги зв’язку, і, у разі виявлення розбіжностей щодо загальної кількості
пільговиків або розміру пільг, що надаються конкретному пільговику, не
провадить розрахунків, що стосуються виявлених
розбіжностей, до
уточнення цієї інформації.
Городнянська міська рада проводить фінансування наданих пільг на
підставі поданих заявок управління соціального захисту населення.
3.5. Управління соціального захисту населення сплачує підприємству,
яке надає послуги зв’язку, кошти за надані пільги в 5-тиденний термін при
надходженні їх на зазначені цілі від головного розпорядника коштів.

Додаток 1

Прогнозні розрахунки видатків з місцевого бюджету на 2021-2025 роки
Прогнозна
вартість
послуги в
місяць в
2020 році,
грн..

Прогнозна
сума
коштів на
12 місяців
2021 року,
тис.грн..

Прогнозна
сума
коштів на
12 місяців
2022 року,
тис.грн..

Прогнозна
сума
коштів на
12 місяців
2023 року,
тис.грн..

Прогнозна
сума
коштів на
12 місяців
2024 року,
тис.грн..

Прогнозна
сума
коштів на
12 місяців
2025 року,
тис.грн..

Всього
тис.грн.

Назва послуги

Прогнозна
кількість
пільговиків,
які можуть
скористатися
пільгою на
послуги
зв’язку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

330

40,00

158400

158400

158400

158400

158400

792000

7

100,00

700

700

700

700

700

3500

159100

159100

159100

159100

159100

795500

Послуги
зв’язку
в тому числі:
абонентна
плата
встановленя
телефону
РАЗОМ

