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ПРОГРАМА
по відшкодуванню витрат за послуги зв’язку пільговим категоріям громадян

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 Учасники (співвиконавці 
програми)

Сільські та селищна ради

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

беруть участь у виконанні 
програми (для комплексних 
програм)

Районний бюджет, субвенції селищної 
та сільських рад

7 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми.

43 000,00

II. Загальна частина

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів 
органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», Закону 
України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 
сімей», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи»

Відповідно пункту 20 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України 
видатки на пільги з послуг зв’язку для окремих категорій громадян належать до 
видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів: 
районного сільських та селищних рад.



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

На кінець 2019 року на обліку в управлінні соціального захисту населення 
перебуває 152 особи, які мають право на користування послугами зв’язку на 
пільгових умовах, з них 57 чоловік -  жителі населених пунктів, які не входять до 
Лосинівської та Вертіївської об’єднаних територіальних громад. Середня вартість 
щомісячної абонементної плати за користування квартирним телефоном становить 
33,55 грн. Отже 57 осіб х 33,55 грн. х 12 місяців = 22948,00 грн.. За даними ПАТ 
«Укртелеком» кредиторська заборгованість за 2019 рік становить 20 тис. грн. 
Виходячи з вищевказаного потреба в коштах за послуги зв’язку окремим пільговим 
категоріям громадян на 2020 рік, враховуючи кредиторську заборгованість за 2019 
рік, становить 43000,00 грн. з урахуванням підвищення тарифів.

Відповідно -до вимог чинного законодавства відшкодування за надані пільги з 
послуг зв’язку здійснюється на підставі поданих організацією, яка надає послуги, 
щомісячних звітів (списків осіб) щодо сум послуг, наданих особам, які мають право 
на відповідні пільги.

Надавач послуг до 5 числа місяця, що настає за звітнім надає до управління 
соціального захисту населення райдержадміністрації розрахунки вартості пільг, 
наданих у звітному періоді та підписує з управлінням соціального захисту населення 
акт звіряння розрахунків.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок районного бюджету, 
бюджетів селищної і сільських рад та інших джерел фінансування, не заборонених 
законодавством.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час підготовки 
проекту районного бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених 
головному розпоряднику бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань 
і заходів Програми.

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

У. Фінансове забезпечення

Заступник начальника управління 
соціального захисту населення Людмила ЗАНЬКО


