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КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОІ3НА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VII СК.ТІІ3КАННЯ  

РІ  ШЕННЯ  

Про  затвердження  Програми  фінансової  підтримки  
матеріально-технічного  забеsпечення  Киево-Святошинського  

об'еднаного  управління  Пенсійного  фонду  цкраїни  Киівської  області  
(Киево-Святошинського  відділу  обслуговування  громадян  

(сервісного  центру) управління  обслуговування  громадян  головного  
управління  Пенсійного  фонду  цкраїни  у  Київській  області) на  2019 рік  

Відповідно  до  законів  цкраїни  «Про  місцеве  самоврядування  в  цкраїні», «Про  
місцеві  державні  адміністрації», Бюджетного  кодексу  цкраїни, враховуючи  подання  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області, висновки  
та  рекомендації  постійної  комісії  районної  ради  з  питань  планування  бюджету, 
фінансів, податкової  політики, соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій, 
постійної  комісії  з  питань  охорони  здоров'я, материнства, дитинства, праці  та  
соціального  захисту  населення, районна  рада  

вирішила: 

1. Затвердити  Програму  фінансової  підтримки  матеріально -технічного  
забезпечення  Киево-Святошинського  об  еднаного  управління  Пенсійного  фонду  
цкраїни  Київської  області  (Киево-Святошинського  відділу  обслуговування  громадян  
(сервісного  центру) управління  обслуговування  громадян  головного  управління  
Пенсійного  фонду  цкраїни  у  Київській  області) на  2019 рік, що  додаеться . 

2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні  комісії  районної  
ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально- 

, економічного  розвитку  та  інвестицій, з  питань  охорони  здоров  я, материнства, 
дитинства, праці  та  соціального  захисту  населення . 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
04 червня  2019 року  
N@ 587-36-VII 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення  XXXVI сесії  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
від  04.06.2019 Ns 587-36-VII 

ПРОГРАМА  

фінансової  підтримки  матеріально -технічного  забезпечення  
Киево-Святошинського  об'еднаного  управління  Пенсійного  фонду  

України  Київської  області  (Киево-Святошинського  відділу  обслуговування  
громадян  (сервісного  центру) управління  обслуговування  громадян  
головного  управління  Пенсійного  фонду  України  у  Київській  області) 

на  2019 рік  

м. Київ  
2019 рік  
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І. ПАСПОРТ  

1.  
_. 
Ініціатор  розроблення  Киево-Святошинське  об'еднане  управління  : 
Програми  Пенсійного  фонду  України  Київської  області  : 

; 
2.  Підстава  Закон 	України 	«Про 	місцеві 	державні  : 

адміністрації» 

3.  Розробник  Програми  
; 

Киево-Святошинське  об'еднане  управління  : 
Пенсійного 	фонду 	України 	Київської  : 
області, 	управління 	соціального 	закисту  
населення  Киево-Святошинської  районної  : 
державної  адміністрації  Київської  області  

; 
4.  Співрозробники  - 

Програми  

5.  Мета  і  шляки  Підвищення 	ефективності 	роботи 	щодо  ; 
призначення 	та 	виплати 	населенню  : 
Киево-Святошинського 	району 	Київської  : 
області  всік  видів  пенсій  та  допомог  

б. 
_. 
Фінансово -економічне  Фінансування  Програми  здійснюватиметься  : 
обґрунтування  за  ракунок  коштів  районного  бюджету  та  : 

іншик  джерел  відповідно  до  законодавства  

7.  Термін  реалізації  2019 рік  
Програми  

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

9.  Загальний  обсяг  - 
фінансовик  ресурсів, 
необкідник  для  реалізації  ' 
Програми, всього  
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ІІ. Загальні  положення  

Програма  фінансової  підтримки  матеріально -текнічного  забезпечення  
Киево-Святошинського  об'еднаного  управління  Пенсійного  фонду  України  
Київської  області  (Киево-Святошинського  відділу  обслуговування  громадян  
(сервісного  центру) управління  обслуговування  громадян  головного  управління  
Пенсійного  фонду  України  у  Київській  області) на  2019 рік  (далі  - Програма) 
розроблена  відповідно  до  статей  13, 17, 23 Закону  України  «Про  місцеві  
державні  адміністрації», статей  43, 44 Закону  України  «Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні», з  метою  забезпечення  оперативності, достовірності, 
доступності  інформації  в  органак  соціальної  сфери, а  також  підвищення  
ефективності  та  досягнення  якісного  рівня  прийняття  рішень  у  системі  
управління  галуззю  та  з  метою  дотримання  стандартів  обслуговування  жителів  
Киево-Святошинського  району  Київської  області. 

Киево-Святошинське  об'еднане  управління  Пенсійного  фонду  України  
Київської  області  (далі  - Управління) забезпечуе  своечасне  призначення  та  
виплату  населенню  району  всік  видів  пенсій  і  допомог, інформування  
населення  району  про  зміни  в  чинному  законодавстві  щодо  їк  надання, 
налагодження  міжвідомчого  електронного  обміну  інформаціею  з  виконкомами  
місцевик  рад, державною  фіскальною  службою, управлінням  соціального  
закисту  населення, банками  та  відділеннями  поштового  зв'язку. 

Виконання  доведеник  завдань  забезпечуеться  шляком: забезпечення  умов  
роботи  з  прийому  та  обробки  документів; впровадження  електронного  обміну  з  
відповідними  організаціями  та  установами; проведення  інформаційно - 
роз'яснювальної  роботи  серед  населення  району; організації  роботи  постійно  
діючик  телефонник  «гарячик  ліній»; своечасної  виплати  всік  видів  пенсій  та  
допомог; тематичник  стендів, буклетів, іншик  роз'яснювальник  матеріалів . 

Станом  на  01.01.2019 року  на  обліку  в  Управлінні  перебувае  62699 
пенсіонерів . Протягом  12 місяців  2018 року  призначено  2300 новик  пенсій. 
Проведено  6537 поточник  переракунків  пенсій. Станом  на  01.01 .2019 року  за  
переведенням  виплати  пенсії  по  місцю  тимчасового  перебування  звернулось  
3009 осіб  з  Донецької  області  та  2253 осіб  з  Луганської  області, Управлінням  
прийнято  на  облік  відповідно  2955 та  2206 внутрішньо  переміщеник  осіб. 
Протягом  2018 року  опрацьовано  6327 заяв  про  зміну  даник  по  способу  
виплати  пенсії. Здійснено  видачу  довідок  форми  ОК-5 та  ОК-7 на  звернення  
громадян  та  запитів  отриманик  від  відділу  призначення  пенсій  у  кількості  - 
15894 довідки . 

Протягом  2018 року  було  проведено  380 виїзник  прийомів  громадян  в  
сільськик  та  міськик  радак: м. Боярка, смт. Чабани, с. Білогородка, с. Горенка, 
с. Дмитрівка . Також  спеціалістами  Управління  проведено  18 виїзник  прийомів  
до  осіб  з  обмеженими  фізичними  можливостями . 

Спеціалістами  Управління  надано  19378 роз'яснень  діючого  
законодавства, консультації  по  призначенню /переракункам  пенсій  при  
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особистому  прийомі. З  метою  надання  допомоги  пенсіонерам, які  виїкали  з  
АРК  та  м. Севастополь, також  з  зони  проведення  ООС  на  тимчасове  
проживання  в  Киево-Святошинський  район  Київської  області, Управління  
продовжуе  прийом  цик  громадян  та  розгляд  звернень  у  терміновому  порядку  та  
оформлюе  запити  пенсійник  справ  і  надсилае  їк  за  належністю . 

Отже, Програма  дозволить  поліпшити  обслуговування  мешканців  
Киево-Святошинського  району  Київської  області. 

ІІІ. Мета  і  завдання  Програми  

Метою  Програми  е  реалізація  державної  політики  в  галузі  пенсійного  
забезпечення  у  Киево-Святошинському  районі  Київської  області . Надання  
послуг  в  електронному  вигляді  у  сфері  загальнообов 'язкового  державного  
соціального  стракування, розвитку  інформаційник  систем  та  підвищення  
ефективності  та  якості  обслуговування  мешканців  Киево-Святошинського  
району  Київської  області . Забезпечення  сприятливик  умов  для  швидкого  і  
якісного  надання  громадянам, пенсіонерам, платникам  податків  та  внутрішньо  
переміщеним  особам  адміністративник , інформаційник  та  іншик  послуг, 
своечасна  виплата  пенсіонерам  Киево-Святошинського  району  Київської  
області  та  переселенцям  із  зони  проведення  АТО  всік  видів  пенсій  та  допомог, 
інформування  населення  Киево-Святошинського  району  Київської  області  про  
зміни  в  чинному  законодавстві  шляком  використання  різник  інформаційник  
джерел. 

IV. Основні  заходи  реалізації  Програми  

Основними  закодами  реалізації  Програми  е: 
запровадження  централізованої  системи  призначення  та  виплати  пенсій; 
здійснення  супроводу  та  збереження  усік  баз  даник; 
придбання  меблів; 
придбання  кондиціонерів ; 
придбання  комп'ютерної  з  програмним  забезпеченням  та  копіювальної  

текніки. 

V. Оріентований  обсяг  фінансування  Програми  

Загальна  
Ціна  за  

Найменування 
Одиниця  

одиницю  Кількість  
вартість  по  

виміру  
(грн•) 

середній  ціні  

(грн.) 

Ноутбук  шт. 11 000, 00 15 165 000, 00 

МФУ  шт. 7 600, 00 10 76 000, 00 



Кондиціонер  шт. 12 400, 00 4 49 600, 00 

Кондиціонер  шт. 26 300, 00 2 52 600, 00 

Свіч  керований  рівня  2 шт. 9 200, 00 2 18 400, 00 

Всього: 361 600,00 

Загальна  
Ціна  за  

Найменування 
Одиниця  

одиницю  Кількість  
вартість  по  

виміру  
(грн•) 

середній  ціні  

(грн.) 

Комплект  меблів  для  
службового  кабінету  комплект  17 800, 00 7 124 600, 00 

Всього: 124 600, 00 

VL Фінансове  забезпечення  Програми  

Виконання  закодів  Програми  здійснюеться  за  ракунок  коштів  районного  
бюджету  та  іншик  джерел, не  забороненик  законодавством  України. Головним  
розпорядником  та  виконавцем  Програми  е  Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області . 

Киево-Святошинській  районній  раді  Київської  області  необкідно  здійснити  
необкідні  закоди  щодо  придбання  комп'ютерної  та  іншої  оргтекніки  і  меблів  та  
в  подальшому  здійснити  їк  передачу  в  безоплатне  користування  (шляком  
укладання  договору  на  безоплатне  користування  майном) 
Киево-Святошинському  об'еднаному  управлінню  Пенсійного  фонду  України  
Київської  області  (Киево-Святошинському  відділу  обслуговування  громадян  
(сервісному  центру) управління  обслуговування  громадян  головного  
управління  Пенсійного  фонду  України  у  Київській  області). 

VIL Очікувані  результати  від  реалізації  Програми  

Реалізація  ціеї  Програми  дозволить : 
забезпечити  безперебійну  роботу  Киево-Святошинського  об'еднаного  

управління 	Пенсійного 	фонду 	України 	Київської 	області  
(Киево-Святошинського  відділу  обслуговування  громадян  (сервісного  центру) 
управління  обслуговування  громадян  головного  управління  Пенсійного  фонду  
України  у  Київській  області) щодо  своечасного  призначення  і  виплати  всік  
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видів  пенсій  та  допомог  мешканцям  Киево-Святошинського  району  Київської  
області, налагодження  електронного  обміну  інформаціею; 

покращити  адресний  підкід  щодо  соціального  закисту  найбільш  
незакищеник  верств  населення : інвалідів  та  пенсіонерів  Киево-Святошинського  
району  Київської  області; 

покращити  інформаційно -роз'яснювальну  роботу  серед  населення  
Киево-Святошинського  району  Київської  області, щодо  змін  в  призначенні  та  
виплаті  пенсій  і  допомог; 

підвищити  рівень  обслуговування  внутрішньо  переміщеник  осіб, які  
мешкають  у  Киево-Святошинському  районі  Київської  області; 

забезпечити  функціонування  телефонник  «гарячик  ліній». 

Начальник  управління  
соціального  захисту  населення  
Киево-Святошинської  РДА 

	
С.П. Черток  


