проект
УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Вінницької області

РІШЕННЯ№
11 сесія 7 скликання

23 грудня 2016 року

Про внесення змін до Районної комплексної цільової
програми підтримки учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей, а також інших верств
населення Іллінецького району, які потребують
соціального захисту, на 2016-2017 роки
Розглянувши звернення начальника управління праці та соціального
захисту населення районної державної адміністрації Бурдельної Л.П. від
05.12.2016 року №2861/04 щодо внесення змін до Районної комплексної
цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх
сімей, а також інших верств населення Іллінецького району, які потребують
соціального захисту, на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням 3 сесії
районної ради 7 скликання від 17.12.2015 року №19, враховуючи
рекомендації постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва від 20.12.2016
року, та керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Районної комплексної цільової програми підтримки
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств
населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на
2016-2017 роки, а саме:
1.
Пункт 12 «Пільгове перевезення окремих категорій громадян
району та надання інших передбачених законодавством пільг» Розділу 5
«Напрями діяльності і заходи Програми» доповнити пунктом 12.2 у такій
редакції:

12.2 Надання пільг окремим 201
категоріям громадян з 6послуг зв'язку (Порядок
201
відшкодування витрат у
7
додатку 10)
рок
и

Управління праці таМісцеві 265,0
соціального захистубюджет
населення
и
райдержадміністрації

115,0

150,0

2
2
2. У Додатку 6 :
розділ 1. «Показники продукту» доповнити пунктом 12 такого змісту:
12

Надання пільг з послуг осіб
зв’язку
окремим
категоріям громадян
(кількість
може
змінюватись)
Сума витрат
тис.грн

472

472

472

115.0

150.0

265,0

розділ 2 «Показники ефективності програми» доповнити пунктом 12
такого змісту:
12 Середній розмір витрат грн
на 1 пільговика з
послуг зв’язку

20,0

26

23,4

3.
У пункті 2.2 Виплата компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують
постійної сторонньої допомоги Розділу 5 «Напрями діяльності і заходи
Програми» слова та цифри:

міський, селищний,
сільські бюджети

543,0

263,0

280,0

35,0
263,0

280,0

замінити на слова та цифри:

Районний бюджет
інші місцеві бюджети

35,0
543,0

4.
Пункт 2.6. частини 5 «Напрями діяльності і заходи Програми»
викласти у новій редакції: «Надавати матеріальну допомогу учасникам
бойових дій Другої світової війни, а також з числа воїнів-інтернаціоналістів,
учасників антитерористичної операції
до визначних днів: Перемоги,
Партизанської Слави, вшанування учасників бойових дій на території інших
держав, захисника України.
5.
У додатку 7 «Порядок використання коштів для надання
матеріальної допомоги учасникам бойових дій з числа воїнівінтернаціоналістів, учасників антитерористичної операції, а також
учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС»:
слова «учасникам бойових дій з числа воїнів-інтернаціоналістів,
учасників антитерористичної операції, а також учасникам ліквідації аварії на
ЧАЕС» замінити словами «учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, учасникам
бойових дій Другої Світової війни, а також з числа воїнів-інтернаціоналістів,
учасників антитерористичної операції»;
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у пункті 1.3. після слів «Дня захисника України» вставити слова
«учасникам бойових Дій Другої світової війни до Дня Перемоги».
5. У розділі 5 у підсумках «Загальний облік ресурсів» замінити цифри
3284,24 на3584,24; 1597,34 на 1747,34; 1686,90 на 1836,90; 2541,24 на
2841,24; 1184,34 на 1334,34; 1356,9 на 1506,90.
6.
У Додатку 1 замінити цифри: 3284,24 на3584,24; 1597,34 на
1747,34; 1686,90 на 1836,90; 2541,24 на 2841,24; 1184,34 на 1334,34; 1356,9 на
1506,90.
Доповнити Додатком 10 «Порядок відшкодування витрат за пільги з
послуг зв'язку окремим категоріям громадян за рахунок коштів місцевих
бюджетів» (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
районної ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної
культури, спорту, туризму, соціального захисту населення, зайнятості та
роботи з ветеранами (Колосенко О.Д.), з питань фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку району та підприємництва (Мороз П.А.).

Голова районної ради
Мороз П.А.
Колосенко О.Д.
Струсь О.М.
Берднікова Н.А.
Падура А.А.
Семенюк С.А.

С. Загороднюк
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Додаток
до проекту рішеня
11 сесії 7 скликання
від 23 12.2016 року
Додаток 10

Порядок
відшкодування витрат за пільги з послуг зв’язку
окремим категоріям громадян за рахунок коштів місцевих бюджетів
1.
Цей Порядок розроблено у відповідності до Районної комплексної цільової
програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також
інших верств населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту,
на 2016-2017 роки та визначає механізм відшкодування витрат на здійснення
заходів щодо надання пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян.
2.
Відшкодування зазначених витрат провадиться за рахунок коштів місцевих
бюджетів, передбачених на відповідний рік в межах обсягів затверджених на цілі (з
1 січня по 31 грудня).
3.
Головним розпорядником коштів районного бюджету на здійснення
зазначених заходів є управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації.
4.
Право на пільги з послуг зв’язку мають громадяни пільгових категорій
відповідно до Законів України:
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 року
№ 3551-ХІІ: учасники бойових дій; інваліди війни; члени сімї загиблого
(померлого) ветерана війни; учасників війни.
«Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та
деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 року № 203/98-ВР:
ветерани органів внутрішніх справ; вдови ветеранів органів внутрішніх справ;
ветерани військової служби; вдови ветеранів військової служби.
«Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року № 2402-111: багатодітні сім’ї.
«Про жертви нацистського переслідувань» від 23.03.2000 року № 1584-111:
жертви нацистських переслідувань.
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року № 796-ХІІ: ліквідатори аварії на
ЧАЕС І-ІІ категорії.
Пільги надаються на оплату послуг зв’язку, зокрема, встановлення квартирних
телефонів та абонементна плата за користування квартирним телефоном, а саме:
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абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у
розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів, а для інвалідів Великої Вітчизняної
війни та війни Японією зі 100-процентною знижкою від затверджених тарифів;
учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років
та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і
більше, надаються пільги як для інвалідів війни І групи;
особам, що мають право на встановлення на пільгових умовах квартирних
телефонів, оплата здійснюється у розмірі 20 процентів від тарифів вартості
основних та 50 процентів – додаткових робіт.
5.
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
веде облік осіб пільгової категорії населення, яким згідно з діючим законодавством
надано пільги з послуг зв’язку відповідно до ЄДАРП (Єдиного Державного
автоматизованого реєстру пільговиків).
6.
Визначення права на отримання пільг з послуг зв’язку окремим категоріям
громадян здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
04.06.2015 року № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим
категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї».
7.
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,
як розпорядник коштів, та ПФ ПАТ «Укртелеком», що надає телекомунікаційні
послуги, укладають договір на відшкодування витрат за надані пільги з послуг
зв’язку окремим категоріям громадян (з 01 січня по 31 грудня).
8.
Щомісячно до 5 числа місяця, що настає за звітним, ПФ ПАТ
«Укртелеком» надає управлінні праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації :
- на електронних носіях розрахунки щодо вартості послуг, наданих громадянам
пільгової категорії у минулому місяці, згідно з формою «2-пільга» встановленою
п.10 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 «Про
єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» (зі
змінами);
- відомості про фактично надані послуги на паперових носіях;
- акти звіряння сум заборгованості по наданих послуг зв’язку станом на 1 число
місяця, що передує звітному, згідно формою «3-пільга».
9.
Звіти підписуються та скріплюються печаткою підприємства. Розпорядник
коштів має право перевіряти правильність та достовірність складання звітів,
наданих на відшкодування витрат за надані послуги.
10. ПФ ПАТ «Укртелеком» несе повну відповідальність за достовірність
наданої інформації, якісне та повне надання послуг зв’язку.
11. Розпорядник коштів має право перевірки достовірності наданої ПФ ПАТ
«Укртелеком» звітної документації.
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У разі виявлення факту недостовірності в наданій інформації, яка впливає на
відшкодування коштів, а саме ненадання або неповне надання послуг зв’язку,
відшкодування провадиться тільки за фактично надані послуги.
У випадку виявлення розбіжностей, недостовірностей у наданих звітах після
проведення відшкодування, сума відшкодування підлягає обов’язковому
коригуванню в місяці наступному за місяцем виявлення недостовірних даних.
12. Районне фінансове управління проводить фінансування на підставі
поданих заявок управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації.
13. Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
перераховує ПФ ПАТ «Укртелеком» кошти по відшкодуванню витрат за надані
пільги в 5-ти денний термін при надходженні їх на зазначенні цілі із фінансового
управління райдержадміністрації, відповідно та в межах асигнувань затверджених
бюджетом.
14. Обсяг коштів, передбачених у бюджеті може змінюватись протягом
відповідного року при уточненні районного бюджету.

Голова районної ради

С. Загороднюк

