
КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
VII СкJШКАННЯ  

РІШЕННЯ  

Пра  затвердження  Праграми  надання  пільг  з  паслуг  зв'язку  окремим  
категоріям  громадян  Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  

2018 рік  

Відповідно  до  законів  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 
«Про  місцеві  державні  адміністрації», «Про  державні  соціальні  стандарти  та  
державні  соціальні  гарантії», Бюджетного  кодексу  України, враховуючи  
подання  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  
області, відповідно  до  висновків  та  рекомендацій  постійної  комісії  з  питань  
охорони  здоров'я, материнства, дитинства, праці  та  соціального  захисту  
населення  районна  рада  

вирішила: 

1 .Затвердити  Проrраму  надання  пільг  з  послуг  зв'язку  окремим  категоріям  
громадян  Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2018 рік  (далі  - 
Програма), що  додаеться . 

2. Структурним  підрозділам  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області, відповідальним  за  виконання  Програми, 
забезпечити  виконання . 

3 .Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  
районної  ради  з  питань  охорони  здоров'я, материнства, дитинства, праці  та  
соціального  захисту  населення . 

Галова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
28 лютого  2018 року  
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1.  Ініціатор  розроблення  Киево-Святошинська 	районна 	державна  
Програми  адміністрація  Київської  області  

2.  Підстава  Закон 	України 	«Про 	місцеві 	державні  
адміністрації», Бюджетний  Кодекс  України  

3.  Розробник  Програми  Управління  соціального  захисту  населення  
Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області  

4.  Співрозробники  - 
Програми  

5.  Мета  і  шляхи  Підтримка  окремих  категорій  громадян, які  
мають  право  на  пільги  з  послуг  зв'язку  

б. Фінансово-економічне  Фінансування  Програми  здійснюватиметься  
обrрунтування  за  рахунок  коштів 	районного  бюджету, 

Державного  бюджету  України  та  інших  
джерел  відповідно  до  законодавства  

7.  Термін  реалізації  2018 рік  
Програми  

8.  Перелік  бюджетів, які  Районний  бюджет  
беруть  участь  у  
виконанні  Програми  

9.  Відповідальний  Управління  соціального  захисту  населення  
виконавець  Програми  та  Киево-Святошинської  районної  державної  
головний  розпорядник  адміністрації  Київської  області  
коштів  

10.  Загальний  обсяг  - 
фінансових  ресурсів, 
необхідних  для  реалізації  
Програми, всього  
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IL Обrрунтування  необхідності  прийняття  Програмн  

Програма  надання  пільг  з  послуг  зв'язку  окремим  категоріям  громадян  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2018 рік  (далі  - Програма) 
спрямована  на  розв'язання  проблем  соціального  захисту  громадян, які  мають  
право  на  пільги  з  послуг  зв'язку. 

Програма  розроблена  відповідно  до  Бюджетного  кодексу  України, Закону  
України  «Про  державні  соціальні  стандарти  та  державні  соціальні  гарантії», 
Закону  України  «Про  місцеві  державні  адміністрації». 

ІІІ. Мета  Програми  

Метою  Програми  е  надання  окремим  категоріям  громадян  пільги  з  послуг  
зв'язку  шляхом  відшкодування  підприемствам  та  організаціям, що  надають  
послуги, витрат  на  здійснення  заходів  щодо  надання  послуг  зв'язку. 

N. Фінансування  Програми  

Фінансування  Програми  здійснюватиметься  за  рахунок  коштів  районного  
бюджету, Державного  бюджету  України  та  інших  джерел  відповідно  до  
законодавства  на  реалізацію  відповідних  законів  в  межах  затверджених  
асигнувань  на  2018 рік, виходячи  з  реальних  фінансових  можливостей . 

V. Коорді-інація  Програми  

Координація  за  ходом  виконання  Програми  покладаеться  на  управління  
соціального  захисту  населення  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області. 

VI. Механізм  реалізації  Програми  

Відшкодування  компенсаційних  виплат  за  наданні  послуги  зв'язку  
пільговим  категоріям  громадян  здійснюеться  за  рахунок  коштів  районного  
бюджету, Державного  бюджету  України  та  інших  джерел  відповідно  до  
законодавства  на  реалізацію  відповідних  законів. 

Право  на  пільги  з  послуг  зв'язку  мають  громадяни  пільгових  категорій  
відповідно  до  законодавства  України, які  зареестровані  й  проживають  в  
населених  пунктах  Киево-Святошинського  району  Київської  області: 

Пільги  на  послуги  зв'язку  надаються  пільговикам  на  підставі  посвідчення, 
що  підтверджуе  правовий  статус  пільговика . 

Управління  соціального  захисту  населення  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області  веде  облік  осіб, яким  згідно  з  діючим  
законодавством  надано  пільги  з  послуг  зв'язку  відповідно  до  ЕДАРП  (Единого  
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Державного  автоматизованого  реестру  пільговиків ). 
Компенсація  за  пільги  з  послуг  зв'язку  здійснюеться  на  підставі  

укладеного  договору. 

VII. Очікувані  результати  Програми  

Виконання  Програми  дасть  можливість  пільговим  категоріям  громадян, які  
зареестровані  й  проживають  в  населених  пунктах  Киево-Святошинського  
району  Київської  області, отримати  соціальні  гарантії  відповідно  до  
законодавства  України. 

VIII. Порядок  відшкодування  компенсаційних  виплат  за  надання  послуг  
зв'язку  пільговим  категоріям  громадян  

8. 1 .Порядок  регламентуе  відшкодування  підприемствам  та  організаціям, 
що  надають  послуги, витрат  на  здійснення  заходів  щодо  надання  пільг  з  послуг  
зв'язку  окремим  категоріям  громадян  за  рахунок  коштів  районного  бюджету, 
Державного  бюджету  України  та  інших  джерел  відповідно  до  законодавства  на  
реалізацію  відповідних  законів. в  межах  затверджених  асигнувань  на  2018 рік. 

8.2.Розрахунок  відшкодування  коштів  за  надані  послуги  зв'язку  
здійснюеться  шляхом  визначення  витрат  підприемством  за  законами, 
відповідно  до  яких  пільговики  мають  право  на  пільги. 

8.3.Головним  розпорядником  коштів  е  управління  соціального  захисту  
населення  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  
області. 

8.4.Загальна  сума  відшкодування  компенсаційних  виплат  за  надання  
послуг  зв'язку  пільговим  категоріям  громадян  визначаеться  кошторисними  
призначеннями  на  відповідний  рік. 

8. 5 . Управлінuя  соціального  захисту  населення  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації  Київської  області  бере  бюджетні  зобов'язання  
та  здійснюе  відповідні  видатки  в  межах  затверджених  бюджетних  асигнувань . 

8 . б. Відшкодуванuя  компенсаційних  виплат  проводиться  на  підставі  
договору  про  порядок  відшкодування  витрат  за  надані  телекомунікаціині  
послуги  пільговим  категоріям  громадян  між  підприемством  та  організаціею, що  
надае  послуги  та  управлінням  соціального  захисту  населення  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області. 
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8.7.Обліку  підлягають  громадяни, які  відповідно  до  законодавства  України  
мають  право  на  відповідні  пільги  та  які  зареестровані  й  проживають  в  
населених  пунктах  Киево-Святошинського  району  Київської  області. 

8.8.Компенсаційні  виплати  здійснюються  шляхом  перерахування  коштів  
на  рахунок  підприемства  та  організації, що  надае  послуги, в  межах  
кошторисних  призначень . 

8. 9. Управління  соціального  захисту  населення  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації  Київської  області  звіряе  інформацію, що  
міститься  в  Единому  державному  автоматизованому  реестрі  осіб, які  мають  
право  на  пільги, з  інформаціею, яка  надходить  від  підприемств  та  організацій, 
що  надають  послуги. 

8. 1О.Підприємства  та  організації, що  надають  послуги, щомісяця  до  
25 числа  подають  управлінню  соціального  захисту  населення  
райдержадміністрації  на  паперових  та  електронних  носіях  розрахунки  щодо  
вартості  послуг, наданих  пільговикам  у  минулому  місяці, згідно  з  формою  
"2-пільга" та  акти  звіряння  розрахунків  згідно  з  формою  "3-пільга". 

8. 1 і  .Управління  соціального  захисту  населення  райдержадміністрації  
організовуе  збирання, систематизацію  і  зберігання  інформації  про  осіб, які  
мають  право  на  пільги  та  забезпечуе  її  автоматизоване  використання  для  
контролю  відомостей, які  подаються  підприемствами  та  організаціями, що  
надають  послуги, для  розрахунків  за  надані  пільговикам  послуги. 

8. 12.У  разі  виявлення  розбіжностей  щодо  загальної  кількості  пільговиків  
або  розміру  пільг, що  надаються  конкретному  пільговику, розрахунки  не  
проводяться. 

ІХ. Контроль  за  ходом  виконання  Програми  

Контроль  за  ходом  виконання  Проrрами  покладаеться  на  управління  
соціального  захисту  населення  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області. 

ЗаступнІ-ік  головп  районної  
державної  адміністрації 	 М.Г. Лезнік  


