
ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішенням двадцять третьої 
сесії районної ради сьомого 
скликання
від 25 червня 2019 року

ПРОГРАМА
погашення кредиторської заборгованості за послуги зв’язку пільговим

категоріям громадян за 2018 рік
І. Паспорт програми

1 Ініціатор розроблення програми Управління соціального захисту 
населення Ніжинської районної 
державної адміністрації Чернігівської 
області

2 Розробник програми Управління соціального захисту 
населення Ніжинської районної 
державної адміністрації Чернігівської 
області

3 Замовник (відповідальний 
виконавець) програми

Ніжинська районна державна 
адміністрація, управління соціального 
захисту населення Ніжинської 
районної державної адміністрації 
Чернігівської області

4 Учасники(співвиконавці
програми)

Сільські ради

5 Термін реалізації програми 2019 р.
6 Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 
програми (для комплексних 
програм)

Районний бюджет , субвенції 
сільських рад, інші джерела 
фінансування, не заборонені 
законодавством.

7 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми.

22828,73 грн.

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму
Відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про Охорону 
дитинства», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний 
і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», ветерани війни,



постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інваліди військової 
служби, багатодітні сім’ї мають право на пільги на абонементну плату за 
користування квартирним телефоном у розмірі 50 процентів від 
затверджених тарифів та 100 процентів для інвалідів Великої вітчизняної війни.

У Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» 
відповідні видатки у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам не були передбачені, але стаття 91 Бюджетного кодексу України 
передбачає видатки з місцевого бюджету на місцеві програми соціального 
захисту окремих категорій населення зокрема видатки на надання пільг з 
послуг зв’язку.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 22.05.2019 року 
відкрите спрощене позовне провадження у справі № 927/412/19 щодо 
стягнення з управління соціального захисту населення Ніжинської районної 
державної адміністрації на користь публічного акціонерного товариства 
«Укртелеком» 22828 гри. 73 коп. (Двадцять дві тисячі вісімсот двадцять вісім 
грн. 73 коп.) заборгованості з компенсації пільг за послуги зв’язку за 2018 рік .

III. Мета Програми
Мета Програми полягає у реалізації державної політики у сфері 

соціального захисту населення, яка потребує соціальної підтримки з боку 
держави, а саме: забезпечення надання пільг з послуг зв’язку ветеранам війни, 
ветерани військової служби та органів внутрішніх справ, громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідам військової 
служби, багатодітним сім’ям.

IV. Фінансове забезпечення
Фінансування Програми здійснюється за рахунок районного бюджету, 

бюджетів сільських рад та інших джерел фінансування, не заборонених 
законодавством.

Розпорядниками коштів є Управління соціального захисту населення 
Ніжинської районної державної адміністрації.

V Очікувані результати виконання Програми.
Реалізація програми дасть можливість погасити кредиторську 

заборгованість за надання пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян 
за 2018 рік на загальну суму 22828 грн. 73 коп. (Двадцять дві тисячі вісімсот 
двадцять вісім грн. 73 коп.) згідно позову ПАТ «Укртелеком».

Начальник управління 
соціального захисту населення


