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Інвалідів першої та другої групи: по тору, які знаходяться 
на обліку в Ніжинськ й територіально-виробничій первин
ній організації УТОС та мають право на пільги за корис
тування телефоном на 2020 рік

Прізвище, ім*я, по-6а'п>кз Еіі Адреса №  телефону Гр. інв..

/ Топольський Михайло Є е м є е о в и ч Л'хинівка 61-6-16 Перша
Гавриляко Віталій Андрійович Лосгнівка 61-5-27 ~ І Друга

3 ГІостол Олександра Андріївна Л хи  нівка 61-4- 56 Перша

ї Кільовий Михайло Семенович Лоскнівка 61-3-10 Друга

3' Река Григорій Григорович Л; С НІ  Д І В КИ 64-2-49 перша

6 Тимошик Ганна Василівна Д.1 1- Ч- 63-7-84 Друга

7‘ Кільовий Михайло Никифороьич Гармаш,и к а 61-0-95 Перша
Тарасенко Олександра Григорівна Дуб<:лугів<а 65-4-95 Перша

У Ярмак Катерина Трохи м иша Дусе путівка 65-4-79 Перша

/о Дубок Петро Миколайович Дуболугівка 65-4-17 Перша

її Падалка Леонід Сгорович Дуболугівка 65-4-66 Перша
/л Микигченко Володимир Іванович Гали ця 67-3-76 Друга

/ 3 Гусєв Петро Михайлович В. Коні елі зка 67-5-71 Друга
Матвієнко Микола Якович Екртіївка 68-8-48 Перша
Романько Ніна Іванівна Верхівка 68-8-34 Перша

Ґ6 С тупко Григорій Миколайович іікріїака 68-7-59 Перша
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Голова правління ТВПО УТОС и / Х Н.Г. Савченко



Затверджено:
Рішенням_______ сесії______  скликання
Ніжинської районної ради від___________р.

ПРОГРАМА
по відшкодуванню витрат за надані пільги особам з інвалідністю по зору І та II 

групи в частині абонентної плати квартирних телефонів
І. Паспорт програми

1 Ініціатор розроблення програми Ніжинська районна державна 
адміністрація, Управління соціального 
захисту населення Ніжинської 
районної державної адміністрації

2 Розробник програми Управління соціального захисту 
населення Ніжинської районної 
державної адміністрації

3 Замовник(відповідальний 
виконавець) програми

Ніжинська районна державна 
адміністрація, Управління соціального 
захисту населення Ніжинської 
районної державної адміністрації

4 У часники(співвиконавці 
програми)

5 Термін реалізації програми 2020 р.
6 Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 
програми (для комплексних 
програм)

Районний бюджет, 
бюджет Лосинівської ОТГ

7 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми.

Районний бюджет 3000,00 грн., 
бюджет Лосинівської ОТГ -  3500,00 грн

II. Проблема, на розв’язання якої спрямована программа.

Програма по відшкодуванню витрат за надані пільги особам з інвалідністю по 
зору І та II групи в частині абонентної плати квартирних телефонів - жителів 
Ніжинського району - це заходи, що здійснюються на місцевому рівні з метою 
фінансової підтримки осіб з інвалідністю по зору.

Необхідність розроблення і прийняття цієї програми зумовлено актуальністю 
реалізації політики держави у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю.

ІІІ.Мета програми:

Метою програми є створення сприятливих матеріально-побутових умов для 
осіб з інвалідністю по зору.

ІУ.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування.



Можливістю підтримки осіб з інвалідністю по зору, є звільнення від 
абонентської сплати на 100% за користування квартирними телефонами у рахунок 
видатків районного бюджету.

Ніжинська територіально-виробнича первинна організація Українського 
товариства сліпих звернулася з проханням продовжити надання пільг за 
користування квартирним телефоном на 2020 рік особам з інвалідністю по зору 
першої та другої групи, які мешкають в Ніжинському районі (список на 15 осіб 
додається, з них: громадяни Лосинівської ОТГ - 4 чол., Вертіївської ОТГ -8 чол.). 
Абонентна плата за користування телефоном для населення встановлена у розмірі 
67,10 грн.

Всього для відшкодування витрат у частині надання пільг по абонентній 
сплаті за користування квартирними телефонами з районного бюджету необхідно 
3000,00 гривень на рік з районного бюджету та 4500,00 грн з бюджету Лосинівської 
ОТГ (3 чол. х 67,10 грн. х 12міс.= 2415,60 грн. 4 чол. х 67,10 грн. х 12 міс. = 3220,80 
грн.), зважаючи на те, що протягом року можуть з’явитися особи з інвалідністю по 
зору, які матимуть право на відшкодування зазначеної пільги та з урахуванням 
підвищення тарифів.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок районного бюджету. В разі 
необхідності, враховувати заборгованість минулого року.

V. Завдання, заходи реалізації Програми

Звільнення від абонентської плати за користування квартирними 
телефонами осіб з інвалідністю по зору І та II групи в розмірі 100 % проводиться 
відповідно до клопотання первинної організації Ніжинського УВП УТОС від 
27.08.2019 року за № 07-30 та на підставі Закону України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів».

Компенсація пільг проводиться районним управлінням соціального захисту 
населення після надання розрахунків ПАТ «Укртелеком» та отримання коштів від 
районного бюджету на рахунок управління.

Організація виконання Програми здійснюється управлінням соціального 
захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації.

Виконання Програми забезпечується органами виконавчої влади за рахунок 
коштів районного бюджету в межах асигнувань, передбачених на Програму.

Програми, ініціювати внесення змін з метою більщ^фективного використання 
бюджетних КОШТІВ. V /  „

VI. Організація управління Програми

Відповідальним виконавцям аналізувати протягом року стан виконання

Заступник начальника управління 
соціального захисту населення


